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KoNGL. Svenska Vetenskaps-

agademiens
HANDLINGAR,

För MåNADERNA
Januarius, Februarius och Martivs,

År 1754.
PRESES

Kyrko-Herde i Kongsholmen

Herr Do6t. OLOF CELSIUS.
r

' '
' ———

»

Berättelfe och Tankar
Om

ELD-SLÄCKNING.

At mycket veta och ranfaka, om Eldens in-

re natur och våiende , eller om hår gifves

A mer
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mer ån et flags Eld^ det år fvårt, om icke ogör-

ligt. Men at utröna och känna de lagar 5 fom
Elden följer i fina verkningar 5 år både nödigt och
nyttigt. Dock kan den, fom vil roafig medgifs-
ningar eller hypothefer om Eldens natur, finna

dem til ofverflod hos Chymifter, hvar ibland

Herr Urban Hierne fortjenar at låfas uti Ado.

Chymicor. Cap.V.pag. zp. ock i defs Appendicc,

pag^ If4. Jåmvål ock Pieces^ qui ont remporté le

Prixde rJcademie Royale des Sciences ^ en ij^^S^ fur
h naturell la propagation du feu.

Det år allmånneligen vitterligt, at få mycket
E,lden gagnar månnifkligt behor , når han hålles

inom fina fkrankor och verk ft åder, lå mycket
fkadar han den månnifkliga hushållningen, i vifst

mål, når han flipper lös från fina rum och hår-

bårgen.

Naturen och konften låra ofs , at nyttja Elden
til fit råtta bruk : famma Låro-måftare måfte ock
handleda ofs, at flåcka Fiden, då han itånder

och forfkmgar det, fom bor vara obråndt och be-

hållit. Man lemnar det torra åmnet, och med-
delar nu en kart beråttelfe, och några få tankar,

om Eld'Jläckning.

Forfarenheten vifar, at feta ochOljaktiga fa-

ker^ i alla tre Naturens Riken, åro välden all-

månna Eldens råtta brånfle at itånda^men derjåm-»

te finne vi, at Elden aldrig kan gripa dem an,

eller tyllefl uplofa och fordela dem , utan luftens

närvaro och omfkiftclfe, fåat man, liknelfe-vis,

kan kalla de förra, Eldens foda, och den lenare,

Eldens lif. Derfore måfte Elden altid fläckna,

om någotdera af berörde medel honqm beta-

ges.

At
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At flacka Eld, eller fnarare fagt, hindra ho-

nörn 5 medellt det man tager bart hans foda, går

altid an i fmätt och ftundom i ftort, da man, vid

Eldsvådor^ rifver undan, hvad fom eljeft ftuUe
tändas an, for närheten fkulU nien at flacka Eld
genom luftens barttagande eller tiltåppandc,

tager fållan eller aldrig lag i fl:ort5 om man ej rä-

lsar Eld i tåta hvaif, och får i god tid tilfluta alt

våderdrag. Och fom Elden, vid hvart ombyte
af luft, far lika fom nytt lifs få följer af fig f jclfc

och ftyrkes an mer af dageliga ron, at Elds- vå-

dornas fl:orlek, och Eld-fläckningens fvårighet,

rätta fig altid etter luftens mera och mindre ro-

rclfe.

Eljett finnas åtlkilliga Eld-flåckande medel och
Smnen i Naturen, hvilkas egenÖcap bor vara, at

de ej äro Eldfångda eller kunna brinna: de mäite
ock vara fä rorhga och delbara , at man, vid ftor-

reoch mindre Elds-vådor, kan i omnoghet llyra

och käfta dem , til alla de ftallen, vråar oca riim,

fom af Elden åro antaftade, eller utftålde foritån-

ning.

Bland alla de kroppar , fom hatva nyfsnåmdc
cgcnfkaper, år vattnet det forfta och fornåmfta:
Och det har altid gjordt ofelbar verkan, vid Eld*
flåckning,når det til behörig myckenhet år nyttjat,
itid: få ärdet ock allmånneligen antagit och god-
kåndt for det båfta medel, hälft det käftar minft,
och jåmvål konftew, at inråtta goda Vatten-fpru-
tor, har hulpit dcfs bruk, vid Eldflåckning, til

tner och mera fuUkomlighet^
Dernåft åro vifla Saker : fålom Alun, Victril

ochLutlait, jåmte Krita, Kalk och Alka, fundne
vara Eidflåckandci emedan de fmålta i hettan famt

A z dcr-
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derigenom tiltåppa forerne pa det, fom brinner, och
fåledes, efter fimma lagar.. flacka Eld^fom vatten,

utan at fjelfva taga Eld 3 i fynnerhet gora berör-

de falier deniri verkan, med fit innehafvande vat-

ten, åfven fom de tre fiftnåmde åmnen kunna
dampa lagan, nar de hölja ofver, hvad fom fattat

Eld. Och faft deffa Saker och åmnen åro Lingt

dyrbarare fläcknings medel ån vatten, få hafvade
likväl det förut, at de af hettan icke uphåfvas til

/Ingaoch dunil", iåfom vatten, derforeåro de ock,

pä mel- ån et fått, forfokte och nyttjade til Eld-
flåckning.

Det forfta fåttet beftarderuti, at deffe /ä//>r

och åmnen flotas til pulver, blandcis i vifs myc-
kenhet tilfamman , fuktas med vatten och kra-

mas til bollar, eller infyllas torra^ uti tunna och
klot-runda gks-kulor^ Defle bollar eller kulor plå-

ga inkaftas i hufet och rummet, der Elden år los,

och fom de vid forfta ftot, möten vågg eller

något annat , Låtteligen gå fonder ^ få fprides ock
pulvret fnart omkring : hvad det då , til behö-

rig myckenhet, faller uppa eller häftar vid, det blir

antingen utflåckt, eller forvafadt for itånning.

Hvar och en kan likväl hår vid, utanmoda,.
finna, at fådan inkaftning mälle (ke i god tid, in-

nan Elden tagit for mycket ofverhand: fä år ock
klart, at man måfte kunna gå nåra intil det itän-

da ftållet, fä framt manvil käfta vifst: defsutan

är detta pidvret kåftfamt, och behofves derat icke

litet til flåckning, nar rummet år ftort, der Elden
kommit los.

Men då trå-hus brinna i ftarkt vader, med in-

neliggande eldfångt brånfle, eller Elden intagit

fäda^
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fadana ftållen, fom pulvret ej kan nåkas^ fa gor

man (igdermed, bäde fätlng moda och koftnad.

Det aiidia fattct^ at nyttja falia fixa til eld-

lläckning^ beftar deruti, at de lofas up och blan-

das i vatten. Härtil forfärdigas ilorre och min-
dre rmida kåril, hvilka, midt uti, forfes med en
tåter krut-kammare, af fortent blecklock med et

likadant brand-ror, fom gar fran Krut-kammaren
ut genom den enabottnen. Sädane kåril fyilasmed

fiftnåmde falta vatten, når de behofvas: då ock
Krut-kammaren laddas och röret fylles på behörigt

vis , famt forfes med brånnare, i det famma kåri-

let (kal infkaffas i rummet, der Els-vadan år, at

der fpringa och med vattnets häftiga utfpridande,

gora fin verkan. Hår vid år til påmiinna, at fä-

dant jåmvål mäile fke, innan lågan brutit ut, ge-

nom våggar och tak, lamt at man bor vara for-

fedder med ftorre och mindre fprång-kåril, alt fom
rummets ftorlek och Eldens häftighet det for-

drar. •

For ofrigt, fom kårilen åro tunga och oviga,

at fkaffa dit man vil^ få fordrar detta fåttet fa-

dana utrymmen , fom vid häftiga och häftiga

Elds-vådor fällan eller aldrig plåga gifvas. Detta
fläcknings- fattets fvaghet har ock tydeligenvi-

fat fig,vid de mifslyckadeprof, fom år 1738 gjor-

des hår i Stockholm, och pä Wiby Gård i Norra
Upland> Äfvenfom ock detta, och det föregå-

ende fläcknings-fåttet
, enligt de allmänna Pålt-

tidningarna, for några år fedan, flagit illa ut i

Wien och London. Eljeft fortjenar det at läfas,

hvad Herr Ludv. Thummig, om flik eld-

fläckning anfört, in Verfuch einer grundlichen

Erlcuterung der merkviirdigjien begebenheiten in

A 3 d^r
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dernatur pag. 281. tryckt i Halle år i/Z^ Jam-'
for härmed Kongl. Franflva Vetenfkaps Acade-
miens Handlingar, af år 1722, pag, f. 145, 1^4,
och if f. Jårnvål ock Ada Eriiditorum Lipfien-

fia, for Apr. Månad ijzf

.

Det tredje maneret år det : at flikt med eld-

fafta falier måttadt vatten, kallas på vad-eldar,

med de vanliga fprutor. Detta fättet år vida

vagnar båttre, än de två förra: derfore har det ock,

af de Svenlka, med nytta blifvit brukadt til eld-

flåckning i Stetin , under iilta belägringen, och
år, fåfom et Svenfkt påfund tydeligen befkrifvit

i Kongl. Berlinfka V^etenikaps Academiens Hand-
lingar, for är 1743, ^^^^ federmera, jåmte andra

nyttiga materier, under titul Ouvrages divers

fur les belks lettres
^
utgiivit och tryckt i Berlin,år

Det kan ej eller fela, at Elden matte kunna
flackas med långt mindre myckenhet, afllikt, ån

^af frilkt vatten > ty de nåmde falter åro af fig

fielfva fullkommeligen eld-flåckande, och bora

fåledes, i förening med vattnet, uträtta mycket
mer , ån bara vatten : när nu fädant vatten ka-

llas på Elden, med goda Sprutor, och fåledes al-

drabåft kan llyras, hvart det måft behofves^ fä ar

iliken utan alt tvifvclsmåL Befynnerligen gor

detta impregnerade vattnet fin råtta verkan, dåvif-

fa Oleofaj fåfom Svafvel, Gampher, oljor och

beck råka i brand, hvilka, efter vifs blanning,

plåga brinna i fjelfva vattnet , och fåledes, med
annat vatten, ej kunna fläckas, än det, fom

med eld-faftafalier måttadt år,! fåfom Chymifka ro-
' nen intyga. Defsutan har flikt vatten, når det til-

lika hår uplöll en god del kok-falt, den ttora

for-'
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Eormonen , fram for det forfta , at det af vinter-

köld, ej ftelnar aldeles til is 5 och kan fåledes,

under den ftarkafte froft , utan hinder, med fpru-

cor kaftas på elden. Deremotvi, natten emel-

lan d. 18 och ip Decemb. fiiUedne, då Stadfens

koftbara Rådhus itändes 5 hade det bedrofveliga

v^edermåle, at vinter-kolden, fall Thermomete-
ren ej ftod mer ån 18 grader under frys-punéten,

i ftorhaft, förvandlade vattnet til is, i fjelfva

Sprutorna, och gjorde dem fäledes helt och hål-

lit obrukbara 5 fordenflkull fick der ock brinna, alt

hvad brinnna kunde : der likvål elden fnart hade
kunnat flackas, med preparerat vatten,om fådant,

til ringa myckenhet nog, varit til fångs.

Men ehuru nyttigt detta flåcknings-medlet

v^aramå; få har det dock, for koftnaden IkuU ,

icke kunnat komma i allmänt bruk. Det år lått

til finna, at falurna åro kåftfamma, och at der-

af ej litet forråd behofves, åt en något Hor Stad :

defsutan flcal flikt prapareradt vatten göras i be-

redfkap, och forvaras uti tåtatrå-kumrar eller tått

murade fifterner. Och fom det år frätande, få li-

da ock fjelfva Sprutorna derafnog fkadajfåframt
nian efter brukningen icke flcoljer dem val rena

med färfkt vatten. Icke defs mindre, har noden
ingen lag, ochfordenfkul år detta flåcknings-med-
let oiimgångeligt, dels under Ibark viitterkold,och

dels i belägrade Ståder, i hvilket fenare tilftånd ,

den ena mäfte vara få forgfållig om at flacka, fom
den andra är, at tånda elden, kofte hvad det kolla

vil: hålll fläcknmgen flcer fnart, famt med litet

folk och litet vatten
, hvilket, vid flikt tilfålle,

har med fig en mångdubbel fårmon. For ofrigt,

kommer det derpä an, at finna någon utvåg til

A 4 koll-
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koftnaden,^ hvarigenom detta nyttiga pafimdet
kunde^åtminftoiie i Stockholm, göras mera bruk-
bart, hvilket torde vara görligt nog, fåfom ne-j

danfoi-e vifas (kal. Men vare hårmod huru xiet

vil> få må ändock ingen vara få formåten^at utgif-

'

va detta flåcknings-medlet for vara tilråckeligt
,1

då Elds-våda yppar fig i trångfel , bland en myc*
kenhet ftora trå-hus, under Itarkt blås-våder, da
Elden med en obelkrifvelig hallighet plågar itån-j

daochiafka lågga mänga hus tillika, och gora,!

athvarken folk, fprutor eller vatten, något for-

flå, farnt at de, fom fkola flacka Elden, ej for!

hettans fl^ul, kunna komma få når in til branden,!

fom vederbör: fåfom detfl^edde år 1713 på Soder^i

malm, och år lyf i å Norr-malm hår i StockholmJ
Det år nog: at fä ofta Eldens fläckning il^i mån-,

niflco kraft och förmåga 5 få år fiftnämde Sven-
fka påfund, til eldflåckning, oflridigt deti3åfta , afi

alla, fom åro uptåckte, eller ånnu tordcf påhittas.j

Detta vare nog handladt, om de bej/anta, fårat

mer och mindre brukbara flåckning^-fått. Nii
bor och kårteligen pågot berättas/ om de obe-

gripeliga och hemliga eld-flåckning^ar, hvilka plä-

ga foregifvas , dels af vidfkeppcligi , och d@ls af

fakunnigt (o\k.

De vidfkeppeliga tiltro fi^^ at kunna håröma
och förekomma Elds-vådor, med Guds ords och
Hans Heliga Namns bruk^ ejler rättare fagt mifs-

bruk.
I

Judarna påftå, at de aga cjnkraft tilEld-flack-

ning, fom bor gora dem beråkigade, at for gag-

net fkull, blifva lidna ho^ de Ghrillna. Hemlig-
heten bellär deruti: at dm Juden får frånvarande

¥eta af en Elds-vådas få tager kan ct glod-fat.

/
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gjutér litet vatten pä eld-kolen, och urfager pä
Hebra^ifka de orden, fem Itä i 4. Molls Boks XI:

t. Dä Elden ofelbart fkai flackiia. Det famma
fkal ock hända: om en närvarande Jude ftrifver

befagdc fprak med krita pä et bröd, jfimte de Hie-

roglyphiflva figurer, fom fägas hafva varit ritade

pä Kong Davids fkold ,
gar fedan tre hvarf der-

med omkring Elden och käftar fift ritningen i elds-

vådan. Defslikes foregifver en Jude, at han kan
forvara et hus for Eld, faft det ftärifaran, om
han pä hus-porten (krifver berörde fpräk och figu-

rer. Se HuBNERS Real. Lexicon vid ordet Feucr-

Verfprechung.

Man ma ej fä mycket undra, at en fädan vid-

fkeppelfe finnes hos et folk, fom i alla tider va-

rit ochånnu åro, utan all kunlkap ochinfigt i Ve-
tenfkaper. • Men det år underligare, at Ikönja dy-
likt åfvcn hos fomliga Chrilina.

Uti G. H. Zinkes Letpziger Samlun^en^ von

Brand-ördnungen
^ pag. 229. finnes en vifs främ-

mande Forftcs Forordning, utgifven d. 24 Dec.
1742, hvaruti hans underfätare, i Stader och by-
ar, befallas at fkafEi fig nägot forrad af rimda trä-

tallrikar, fom^ åro nyttjade pä bordet. DeOetall-
rickar Ikulle märkas i fä mätto : at tvänne cir-

klar, fom näkades i tallrikens medelpunct ,, fkulle

göras inom bräddarna 3 fedan Ikuile cirklarne de-

las midt i tu, med en råtlinea, genom åccåscen^

tra. Frän den ena ändan af liniea {kulle litas cä
krok pä tallriks-brädden 3 men* den andra ändan af
berordé linea (kulle gä rått fram , of/er motilaen-
de tallriks-brädd, och pä linien derftådes ftrykas

et tvårftrek : fä at deraf blefve et korfs, famt et

fårfkildt korfs göras pä hvardera fidan, om det

A 5- f5r-
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torfta. Når mi den omtalta kroken vetter bart

,

och korfsen at den, lom ritar, fä Ikulle den bärce-

Ila half-cirkelen åt vänfter, teknas rned och

den til höger med G: men i den nårmaiic

half-cirkelen til vånfter 5 (krifvasL^ och iden til

höoer A. Såat, om bokllåtVerna läggas tilho-

pafblir deraf ordet AGLA. Sill borde emellan

den nårmalle half-cirkelen och korfen, ikrifvai

Conftmatum eft. Deffe ritningar och bokllafver,

^ulle göras med nytt bleck ochnyj:)enna, kläckaa

XI ocaXil^påförilaFredagen.i Månens aftagande.

Når nii någon elds-våda yppades , fä (kulle en

få tilredd tallrik kaftas i väd-elden, och derhos

få] as : i Guds Namn. Uträttades intet med den

foriba , få fkuUe man käfta dit den andra, och i

famma håndelfe den tredje, fom då ofelbart fkuUe

hjelpa.
^ .

Men bvcm fer icke orimligheten ar alt fadant?

Dylika uptåg, kunna aldrig gillas, utan af dem,

fom antaga fuper[iition i ftållet for Religion^ och

huofäiks ät trolldom, i ftållet for Naturens lagar

och ordning.

Hvad äter de falamniga vidkommer,, fa plåga

de på alla orter i verlJen , med en hoper förbe-

håll, och emot ftora praemier, utbjuda fina för-

menta hemliga och ofelbara flåcknings-fätt.
^

Shka tilbud grunda fig gemenligen pa et

och annat Chymiflct ron i fmatt, fom forflags-

makaren, utan grunder i Naturkunnigheten

,

och utan tillämpning i ftort ,
antingen fjelf

af en flump påhittat , eller , fåfom et arcanum ,

fått af någon annan. Fåkunnigheten plågar ock

beftä deruti , at taft forflags-makaren vet mga an-

dra naturliga flåcknings-medel, ån dem, fom ofvan

åro

«



1754- J^^' Febr. Mait.

aro omrörde-, la tror han likväl , dels at ingen,

mer ån han, har kunfkap deroin, på deii ort han

fådan hemlighet utbjuder, ock dels tilfkrifverhan

berörde flacknings-medel, en llorre kraft oeh
verkan, ån fjelfva Naturen tilitådjer:, eller ock
forråknar han fig pa deras kollnad i allmänt bruk,

fä framt han icke vetterligen döljer den omftån-

digheten, och låter contrahenten forja derfore.Ge-

menligen vilen fådan ej gora prof, innan han flu-

tit ^öÄ/^i^S, orn belöningen; men aldrig tors han

förut göra forfok, i verkeliga els-vådor, af fruk-

tan at hemligheten kan derigenom blifva uptäkt

:

och fåledes Ilar han i raiftning af den kunlkap
,

{om -praHikenhoxÅQ. tilfkynda honom. Imedler-

tid lefver han fjelfigodt hopp, at åtminftonc .

profvet måtte lyckas, efter han tiltror fig,at kun-
na vårda en fak, fom han då i tid får tanka uppå, och
fåledes får Hyra efter omftändigheterna. Det
kan ock hånda, at han af entalldighet, och på god
tro, fattat et fynnerligt fortroende til fin formen-

ta hemhghet^ men i bagge händelferna, talar han
rtortderom vid alla tilfailen, och gor hanne åfven

få angelägen, fom dyrbar. Når han nu annars

år af god frågd, och råkar i bekantfliap med re-

deliga Mån , fom hvarken haft tilfälle eller fkyl-

dighet, at (kaffa fig infigt i hårtil horande Veten-
Ikaper^ fä år det ej underhgt, at de, med ftorfta

välmening, hogt-allas åt et tilbud, fom låfvar en *

ofelbar utvåg, at flacka elds-vador, vid alla påkom-
mande omftändigheter , om de vore aldrig lä fva-

ra och vidloftiga. I fynnerhet tyckes en fägagne-
lig fak, aldrig kuAna betalas for mycket, med min-
dre äfventyr och fara, ån då mannen vuicjer-

käftar fig prof, innan framium får lyftas. Der-
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fore har det ej varit fållfynt utomlands , at et helt

Publicum 5 i få måtto , lätit bedraga fig , bade
at anftålla otilrlckeliga prof, på flika konlliga

ilåcknings-fått, och at betala dem, med utfall

belöning, då de tagit lag uti en, och fedan mifs-

lyckats i hundrade ajidra omftåndigbeter : hvilket

dels hos forenåmde Thummig ingenrinnes och
dels i Dresden, hvareft allaSprut-bus , på god tro

åro forfedde med de fSrut omtalte Sprang-kåril.

Detlårer fålcdes, af alt detta, v^ra tammeli-
* gen klart , at eldflåckareoch GuUmakare åro hvar^

andra i de Ilycken lika, at bagge lofva mer, an de
forma, bagge bedraga och blifva bedragne.

Men det fom måft år , få fe vi ock , huru ftor

orfak vi hafve, at tacka vår Höga Öfverhet, fom
aldrig antager flika lyfande tilbud, utan at lata

dem komma under mogit fkarfkådande : hålftman
aldrig nog varfamt kan gå til verka i et mal, lom
har naturen til grund och konften til ledare. Och
fom man å den ena fidan ej plötsligen bor for-

Ikjuta något gat:?;neligt tilbud, få måfte mana
den andra, ej miata lig uti en koltfarn fak, innan

rpan fatt veta, hvad deruti gjordt år, eller likli-

gen göras kan.

Befynnerligen år hår vid til märkande, atman
-alt for lått kan blifva bedragen vid profs anftål-

lande, pädekonftlade flåckmngs-fätten. T.y om
* man i häftighet kan flacka Elden uti en, til for-

fok upbygd hytta, dä all ting år til reds och lam-

padt efter omilåndigheterna^ fa följer icke deraf,

at man med lika framgång kan dåmpa en håhig
och oformodelig elds-våda, dä man fållan kan kom-
ma dertil, fä häftigt fom vara bor, och dä om-
ftåndigheterna af ftorm och annat pllga på många

fått
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fått vara llciljagtige. Dcrtore kunna ilika prof,

med ingen fäk^ci hct anftållas och ^odkånnas^ utan

vid atfi^illiga och verkeliga elds-vädor, fom utan

formodan iipkomma, hålli bland trä-hus, och un-

der ilarkt bias- vader om Somniarcn

Men, at man mä komma tilbaka igen^, pä det

allmänna ilåcknings-fåttet, fom fker med rent vat-

ten och Sprutor; få, ehuru det gjordt fina ojåf-

aktiga, och i naturlig måtto, görliga prof : måfte

man likväl bekänna, at dervid torde ännu vara

något til at hjälpa och forbättrajäfven fom ock det

famma kan fågas, om Mechamjka inrättningen af

de Svehfka Sprutorna, ehuru man vågar, at fatta

dem i jamforelfe med deutlåndfka, ehvar det ock
vara må. Det fom mäft tarfvar fkotfel, är, at få

mera fkick och ordning, emellan de bjudande och
lydande , vid elds-vådor. Samt at ingen finge

komma dertil, fom icke pä Ämbetes vägnar, eller

eljeft har at gora dervid, iå framt han icke vil

lägga handen vid det arbete, fom der forefäUer,

med mera nyttigt,fom torde kunnahjälpasi Brand-
ordningen. Sammaledes, bör ännu (kaffas en bät-

tre och beqvämare tilgång pä vatten, hvars brift

och långfmima framforfel, ofta gor alla andra go-
da anftalter til intet. De brunnar, fom ej ligga

i trångfel, och de ftrander, fom icke äro for myc-
ket inbygde eller igenfyllda här i Staden och å

Malmerna, kunna väl gifva forråd pä vatten, ifall

de äro nlra til elds-vådan belågne, men tväic om,
dä der är trångt och lång väg for vatten- kornin-
gen. Derfore vore det väl, icke allenaft at deffe

brifter blefve botade, fom bäft kan hjälpas genom
dc at Sal BaronHaRLEMan foreflagne ftrand-ga-

tor>
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tors utan ock, at alt rågivvatten, fom Icommer
från hus-taken, blefve mottagit af rännor och in-

led t uti täta brunnar, hvilka kunna göras vid åt-

ftilliga hus och gärdar, utan at taga bart något
rum, på fått^ fom i Holland och flere-ftådes

brukeligt år.

Och fom Snon foga häftar, på de fpetfiga ta*

ken 3 men gor likväl eli anfenlig vatten-okning,

dä han fmåiter up^ fä ikulle jåmvålhan, jämte
rägnvattnet , pä vifla ftållen kunna famlas , om
Publika byggnader, vid Torgen och annorftådes

liar i Staden, blefvo forfedde med flacka bly-

tak, fom voro tåta, och bygde med bräddar, hvil-

ka tak taga emot all derpä fallande luftens våta,

både Sommar och Vinter, och förde den genom
ror dels i tåkta Bly-och Koppar-kårill pä vindar-

na, och dels i fädana brunnar fom förut omnäm*
des. Man torde näppeligen tro, at lå mycket
vatten ftår at famla, af årliga nederbörden, fom
verkeligen Ike knn. Men om man, i Ilöd af de

fåkra Meteorologijka ohfeYvationer ^ fom finnas i

Kongl. Svenika VetenCkaps Academiens Hand-
lingar, antager ärliga nederbördens hogd, allenaft

tii"if decimal tum^ få faller det tunna vatten

på hvar qvadrat aln, och dä gifver et flackt tak,

af 40 alnars långd och zo alnars bredd: en vattcn-

lamling, af 1000 tunnor om året , hvilken kan
inrymmas i en brunn, fom i långd, bredd och ,

djuplek, ej fylleft år Si- alnar. Defsutan kunna, '

på vifTa Milen, fådana pump-verk inrättas, fom
nyligen år flcedt i Banko- hulet, hvareft inom en

tiraa, g o tunnor vatten kunna uppumpas på vin-

den, hvilken ligger 3:5 alnar högre än vattnet, 1

och år förfedd med kåril , til vattnets förvaring

:

lom
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fom båil frias frän fräft, genom det mcdelj fom
ofvan {iigt år.

Vid detta tiltället, bor man ej eller forbigä,

at nåmna, om et artigt och vigt fätt^ til vattens

framUiaffande, fom vid elds-vådor altid brukas

i Falu Stad, och kallas Vatten-handling. Det
bellär deriiti: at en myckenhet åmbarc baras til

det vattu-ftållet, fom ligger nårmaft til elds-vå-

dan. Sedan ftälla fig tvånne rader folk, emellan

elden och vattnet, fä tått, fom (ke kan, hvilka

dä ftraxt börja befordra fulla åmbare, hand frå

hand i den ena raden , up til elden , åfven fom de

toma, i den andra folk-raden, {kickas til vattnet

.igen: ockfå vidare.

Nu fom denna inrättning flvaffar, i en haft

,

llorre omnighet vatten, ån det , vid vifTa tilfållen,

fker med kärror 3 lä torde han ock hårftådes kun-
na verkftållas, om hvar och en, fom fyfleloskom-

me til Elden, fkulle hafva med fig et åmbar, och
Hålla fig i rad til Vattu-handling.

Ytterll, och fom elds-vädqr mäfte oftare tima
i vårt kalla climat, for den ftarka eldnmgeans Ikul,

ån i de varmare länder 5 få kan man aldrig gö-
ra formycken anftalt,til vattu-famling. Fordenfkul
gjorde de val emot fig och Publicum, fom anlägga
Itora ny-byggnaderoch reparationer, å ftållen,

fom åro långt ifrån vattnet: om de, uti fjelfva

trapporna, inrättade uprätt-ftående och parallela

trummor, til vattu-famling. DelTa plåga göras

på»åtfkilligt fått utomlands, men vore bäft, at

tortårdigas af Ek-plankor^ fom hvarf-tals fattas å

kant på hvar andra, efter vattupaflet , och inuti

åfven fodras hvarftals med bly, fom lodes tätt

tiUamman. Så fort fom detta tiltager i hog-

den,
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den, omgifves trumman , efter handen, med tä-

ter mur, men i livar våning forfes han med en

Metall-tapp, fom vetter at trappan. Når alt är

fiirdigL, fattas rännor under takiilterna, hvarifrån

vattnet, genom andra rännor, ledes in uti vinden

at lopa ned uti trumman. Nu vii man fatta: at

cn flik trumma holle 3 alnar i fyrkant , och vore

10 alnar hog, ned ifrån, up til vinds-golfvet : f

inneholie hon jämt 300 tunnor vatten, när hona
rågnvattnet vore fyld, hvilket vore en vacker

famling at tilgä, när noden få fordrade.

Men nu mäfte val denna beråttelfen om eld-

flåckning komma til närmare flut, med förmo-

dan, at hon redan lärer kunna, dels afräda For-

flagsmakare frän vidare freitelfe at deras dyrbara

tilbud, och dels fatta ofs fjelfva i ll;and,at vak-

ta ofs for de bedrägerier, fom hos andra Natio •

ner, i denna faken, pläga forelopa : hälft af det,

fom ofvan är anfordt, iåtteligen flvonjas kan, atfo.^

ga mer, ån g]ordt är, kangvoras härvid, famt at de

torilagar, fom hädanefter gifvas och utlofvas, til

behändig eld-fläckning, toixle fortjena, ju mindre

förtroende, ju dyrare de hällas och utbjudas. Ic-

ke defs mindre , vil man fätta den håndelfen : at

nai^on, emot en tunna Gnids Pr^mtuni^ annutil-

bode ofs et nytt fläcknings-fätt , fom päflods va-

ra bättre, än' något af de bekanta, och fäiedes

fkulle tyckas , val vara värdt en fädan belonitig 5

fä lärer likväl medgifvas: atlåvida flik eldfläckmng

mäfte flce med naturliga medel^ fä fliuUe ock, til

deras bruk och nyttjande, fordras en ftändig ny

kåftnad^ utom förenämde belönings fumma.

Hår»
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Häremot vil man nu bana en annan våg, ti.1

årnaende af de fåkrafte llåcknings-medel^ätmin-

ftone hår i Stockholm. Denna väg flsal ej^-
ler kåfta mer, ån En Tmina GuU: dock med den

formon och liilhiad, at fläcknuigs-medlen aldrig

{kola fororfaka någon ny utgift eller koftnad.

Detta flvcr pä följande fatt:

. Om Stockholms Stad köper en egendom, for

En Tunna Guli, eller förräntar den Summan til

6 proCent, foin gor öooo daler Silfverm^nt om
årets fä kan Staden, med Capitalets behåll, och
allenall med den årliga Räntans användande, ofel-

bart vinna ändamålet, och dcrtil gora följande in-

rättningar*

1 . Anlägga flacka Bly-tak, rännor, kiftor o'ch

brunnar, livar det låmpeligaft Ikekan, til den
årliga nederbördens famling.

2. Bygga fådana Pump-verk, fom berättades

vara gjordt på Banken,

3. Inråtta gångande tryck-verk i JsTorra och
Södra Stromarna, til vattnets updrifvande på vis-

fa hogder, uti dertil inrättade dammar, hvar ifrån

det fedän genom underjordifka ror, bordre ledas:

til vifla lågrc och rymliga platier, at utbrifta i

prydeliga vattu-fpräng, ochtjånatil vig afhemt-
ning./

4. Förfärdiga tilråckcliga Sifterneraf ^co tun-

nors innehåll tilflunmans, och fylla dem med pra-

tareradt vatten, afbäftaflag, fom ftåndigt {kul-

le vara i forråd, at vid viflli angelägna tilfållen,

fprutas på Elden, med mångdubbelt ftorre ver-
kan ån frilkt vatten, och hålil dertil nyttjas un-
der llark froft. •

B f . Når
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f. Når alt fådant, etter fo är, eller förr, vö-

re i ftäad, kunde Staden antingen draga in fit

capital.igen, eller lata ftå det vidare pä Ränta ,

och for den fenare, inråtta Boftälls-byggnader

It Garnifons- Regementerna : hvarigenom Sta-

den lluppe Inquarterings befvåret, ochdesutan
hade manfkaapet vigare til hands, at vid Eld-
flåckning, gora fkyndefam hjelp, hvilken oftaft

uträttar det mäfta.

Detta fenare har man bordt anföra, delsat

riCa, huruledes man kan gora ftorfta nyttan, med
en vifs pcnninge-fumma, i tall hon, til et vifst

ändamål, åndteligen borde utgifvas , och dels, at

gora en ogonfkeniig fkillnad , emellan en inrätt-

ning, fora beror på fåkra grunder och den fom
år invicklad i Forflags-makeri : hvarpå fäle-

des ingen annan kan vidare mifstaga fig, än

den , fom af okunnighet , håller det ena få godt
fom det andra. Man hoppas dock billigt, at ånlkont

nu tor tiden , et och annat hinder kan ligga i vå-

gen, for detta ärendets verkftålligheti få lårer lik-

väl en förnuftig eftcrverld , nyttja denna anled-

ningen, til Stadfens fanlkylliga gagn och<bäfta.

GERHARD MEYER.

Be-
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Ber ättelfe
Om

JSt Jlags yrfå i Norra America, SKOGS^
LÖSS kalladti

Af

PEHR KALM.

Bland de mänga flags Infeéter och yrfä, fom
E| finnas i Norra America, åro ätlkiilige, fomÄ viäfven hafve hår i Sverige , fäfom Scarab^eus

Linn. Faun. Sv^ 549* Dermejie^ 7^66. Cocänella 4.0g,

Cerambyx^Sp' Carabus yzu DySi/cus fji. Me-
loé y96* Chernjes69S, Papilio jji^jSz. Formi^

ca io\9^ 1020,1013. Hippöbofco 10^7^^ Mufca i]OZj

liofjiioö, iiop, 11105 Culex 1116, iiij. Pedi-

culusi\6%. Pulex iiji: (Denne har jag hmnitpa
Harar, IcKornar och andra djur, dem vi (koto i

vilda odemarkerna j at fortiga, det detta Infeft al-

drig kan någorftådes finnas i Itorre myckenhet,
ån i Viilarnas kojor) Acarus 1 1 86, 1 187,1 2oo:famt

af Vermibus^ Cancer 12.48, 12,49. Scölopej^dra\z6T^.

'LumhYicus 1171. Comha 1338 och ånnu ganfka

mänga flera, dem jag ej i haft kan påminna mig,

Men utom våra Svenfl^a, finnes der et ganfka ftort

antal af dem, fom hora America cnfkildt til: Ater
igen åro någre, fom i vilfa mål åro lika några af

väraSvenlka; men uti fornt Ikiljas ifrån dem. At
fådan belkaffenhet år det Infcft, hvai^å jag nu har

den åran, at låmna Koligl. Vetenflvaps Academien
en befkrifning, hvilket åi^ allmänc i Norra Ame-

B 2. ricai.
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rica 5 och der nog bekant^ for den margfalliga o-

lågenhet det fororlakar.

NAMN. Detta kråk Sr kalladt af mig pä La-
tin Acarus ovalis planus ruber^ macula dorfali alba^

Af (jc Svcnfka i Penfylvanien och Nya Jerfey,

eiier det fordom fä kallade Nya Sveriget^ kallas

det Skpgs-liiSj af de der boende Angelika Ticks^

och Seed-ticks ^ af de Holländlka vid Albany Hout

luys^ JVood-luys,

Det finnas i ftor myckenhet uti fkogarna5bäde

i Nya Jerfey och Penfylvanienj dock likväl längt

mera uti Nya Jerfey ån Penfylvanien 5 ånnu me*
ra finnes deraf uti Maryland och de längre til Sö-

der belägna orter; men ju längre man kommer
Norr om Penfylvanien, ju mindre finnes det j

dock voro vi nog plägade deraf uti odemarkerna
emellan de Angelika Colonierna och Canada. De
infunno fig der, vid det man gick genom bufkar-

na, men befynnerligen, firax man fatte fig ned

på marken, pä någon Itubbe eller på nägot ned-

fallit tråd, fä at ock en någorlunda god hvila var

hår en dyr och fålUynt ting, En otalig mycken-
het af deffe SkogS"16fs, Mygg och Knott voro
tilreds at pläga ofsjfnart fagt vid hvart fteg vi i nyfs-

nåmda vidtitråckta odemarker togo , i fynnerhet

om nätterna. •

'

INSECTETS BESKiilFKmG. ^^/^^rM^»

af deffa kr|k år ätikillig: fomlige åro fa fmä, at

man näppeligen kan fe dem 3 andre, då de fått fu-

ga fig val tulla af blod 5 åro ftora fom en finger-

åndas dock år gemenligen pä de måft vanlige

^

längden en linea, bredden midr pä |:, linea. (Jag
forHär med Imea en Geometrifk linea efter Sven-
Ika foten) Kroppen år til Ikapnaden rund, allenaft
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litet ovaU den år tunn eller likafom nedkra-

mad, ofvanpå jåmn och Ilat : ytterfta brädden pä

alla lidor år litet uphogd : pa fomiiga ar den up-

hogda brädden viken up och ned ^ lika fom i vå-

gor: til fårgen år kroppen mörkröd, glånfande^

har en liten hvit flack midt på ryggen^ de måfta

hafva denna lilla hvita fläcken pa ryggen , men
åtltillige* hafva den ej. Hufvudet är ganfl^a

litet. Emellan hufvudet och kroppen fynes icke

något broft. Hornen ( antennas ) träd-lika, (fili-

formes) näilan tjockare mot andan^ blek-roda ,

parallela med Snytet eller Snabelen , y ä f linea

långa, Snytet eller Snabeln tråd-likt (filiforme)^

hårdt fom horn, fittande emellan hornen , få tått

ut vid dem, at en ej kan fe annat, ån det vcre et

enda ftycke. Snytet och hornen åro lika långa ^

görandes med undre delen af kroppen eller buken

en mycket trubbig vinkel. Bredden af fnytet

och hornen tilhopa ofvergår näppeligen I llnea.

Hornen gora mäft famma tjenft, fom Snytet \ ty då

Infeftet med Snytet borar fig in 1 huden pä något

creatur, följa hornen tätt och paralelt med Sny-

tet. Fötterna åro ottajaf i eller 1'^ lineas längd

j

hvardera foten beftår af f leder, ( den inberäk-

nad, fom fitter faft vid kroppen) blek-roda, eller

icke aldeles få roda lom kroppen , hårlofa, fläta ^

glånfande, beväpnade med helt imå hvita klor

på ändarna.

MÄRKVÄRDIGHETER. Når cn luktar

på dem, i fynnerhet om de fkåras af, och få hål-

las til näian, gifva de enganlka obehagelig och

unken lukt frän fig,

B 3 Stål-

•
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Stallet, der delTe måft uppehålla fig, år pa

fras och andra växter i Skogarna, ochifynner-
et bland förra årets nedfallna iof. Gråfet och lof-

ven åro ofta helt fulla derat. Ute pä äkrar, ångar
och falt finnas de ej, mati hafva utvaldr fkogar,

buflcar, och nlgdcn af ftogar til fit heniviiL Man
far på intet (läilc i flcogen^ hvarell Iigj?,a gamla ned-
fallne lof, fatta fig ned om Sommaren , förrän man
år full af denim ohvra.

Tiden, pä hvilken de åro i fynnerhet fram-

me, år, ifrån det fnon om Våren går bart och det

börjar bliiFva varmt, til defs mer ån halfva Som-
maren år förbi. Jag blef dem om Vårarna forft

varfe vid 4. p. Martii efter Nya Stylcn^ men uti

liela September m.ånad har jag aldrig mårkt til nå-

gon, ehuru flitigt jag lupit i fkogarna.

Når någon, pä den tiden de åro framme,fpatfe-

rar genom fkogen , eller råkar 1 åtta fig der ned at

hvila, fn* han ftrax hela fvarmen på fig. Dc
kråka då upfore, finyga fig fmäningom fram , til

defs de komma på något bart ftålle af kroppen,
hvareft de ftraxt börja fticka Snyter cformårkt
in, och utfuga blod, famt bära fig djupt in i hu-

den, utan, at man merendels pä en god ftund kan
mårka det, innan de kommit halfparten in uti

kottet, då det begynner forft klia och efter

enftund, fvida. Man har då fvårt, at fadern
lofaj ty om en rycker dem ut, gå de gemen-
ligen fonder, få at hufvudet och Snytct lem-
nas qvar. * Man bör dä vara angelägen, at fåalt-

fammans helt noga ut \ ty om det icke fker, bör-

jar famma ftålle at vårka och bolna, och omfider
^ JForvandla fig til en bolda, DelTe båldar klia un-

• der-
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dertidcn få ftarkt, at ehuru en år förfak rad om ,

at de blifva vårre om de roras^ kan en ändock nåftan

ogorligen hälla fingcrna deritrån , at man ju vii

klä och rifva dem, Häraf bolna och vahras de än-

nu långt mera 5 och blifva ofta helt djupa,

famt fordra entåmmelig tid, innan de hinna lakas.

Jag har fedt den, lom endaft derigenom, at

Infeäet ryckts ur huden, och något af Snabein

blifvit lämnat quarfittande , fått en bolda, fom

forft: ftarkt vahrat fig, och ledan blifvit öppen

och få djup , at hela tumm-åndan kunde fättas

ned uti hålet,, hvilket var et godt tvår finger

djupt.

Det blir gemenligen altid efter, der de bitit

eller fugit fig in, en hård knyla, ftor fom en grå

art, eller ftorrc. Defle knylbr futoofta qyar he-

la 6 veckorna, innan de gingobårt. När man
et par dagar gått i (kogen , kunde man val hafva

tått pä fig fo til mot ICO fådane knylor, fom

gjorde en obeikrifvelig olågenhet. Man kunde då

näftan aldrig fkubba fig mätt. Det vårfta var, at

när några af defla knylor kliade, fvedo de andra,

få at man ej visite hvart man fkuUe vända fig*

Defle kräk åro mycket elaka , när de komma
in i öronen , och har man rätt fvårt , at få dem
derifrån ut; emedan de bita fig hårdt faft, och

ibland fatta fig i öronen på fådana ftällen , der en

c\ väl kan komma til dem. Man har haft exem-

pel på dem , hvars oron derigenom fvält upnällan

tilftorlek fom knyt-näfvar.

De äro foitretliga derigenom^atde bara få (ak-

ta och fubtilc fin Inabel in ihudcn,at man meren-

dels aldrig kan känna det, innan de krupit. näftan

halfparten in i kottet. Någon enda gång kan det

B 4 kan-
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kånms ftrax de flicka til : det kännes då ibland

fom värfta Mygg-fting, ja ibland få hårdtjfom en
Broms ftunge. Manne de dä med Snabeln råka på
någon fena? • I

Deras gång år nog långfam. De fåfta lig icke

allenaft på månnifkor, utan ock på allehanda djur.

På Häftar och andra creatur fatta de fig i l^umlken,

den de ofta aldeles ofvertåcka., och gora, at den
år härd fom et hårdt fivinn eller fl^iärpa. Det år

otroligt 5 hvad de arma kreaturen lida genom des-l

la. Jag känner en och annan i Nya SverigCj fom
under den tiden jag var der 5 niiite fina bäfta hå-

flrar, endaft genom desfe fkade-djur ^ hvilka fatt

fig under hela buken och på andra ftäilen få tått,

at det näppeligen var lämnat få mycket rum emel-

lan dem 5 fom man kunnat fatta en knifs-udd på.

De båra fig då djupt inuti kottet, fugaut all blo-

den, och omfider utmärgla och med mångfallig,

fveda döda kreaturet.

De åro e:anfka fcglifvade. Jag .har klipt bart

hufvudet, Snytet^famt det främfta paret af föt-

terna, och äfven ändarna eller klorna af det nåfb

til det främfta paret 5 men detta oaktadt hafvade
icke allenaft lefvat en tima, och ibland längre,

utan ock kråkt af och til pä papperet, forft fram

. och fedan bak-länges. Ibland follo de uti detta

tilftåndet hufvud-ftupa och öfver ända 3 men äter

fattc på fötter, vandrade lika frifkt.

De aro derjåmte otroligt hårda och fega, få at

man fvårligen kan med nageln fä fonder dem, utan

det år då fom mian krammade på en härd och feg

iader-bite

Ehuru
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Ehuru fmå de åro^ kunna de dock blifva an-

renhgen ftora, når de fä fuga fä mycket blod de

viljan Jaghardock fcdt dem, fom, dä de fugit fig

faft pä bolkapen, fä af blod ilinnai: ut fkinnct , at

de varit y eller 6 lineer langa^ 4 iinecr breda, famt

in mot 4 lineer tjocka. 'Den fom icke defto no-

gare fatt fe hela tilgängen håraf , flvulle fvarligcii

tro, at det var et och iamma creatur. Fårgen år

dä icke mera. rod, utan gra, med nägon red prick

hår och der; fötterna äro dock roda, och betje-

nar kräket fig dä af det fråmfta paret nåftaniftål-

let för horn eller antenner. Härvid år at märka

at de ej lamna fuga fig få fulla i haft, utan det

fordras nägon' tid dertil. Jag fäg^ at en hynda

uti gärden, der jag bodde i Nya jeriey, fick par

llycken vid örat, de futo der ofver en Mänads
tid , vaxte til dagciigcn, men hade ändock c

j hun-

nit til deras rätta fto/lek , den de plåga hafva dä

de falla bärt af fig fjelfva.

. Jag lade d, iz ApriL fl:, nov. 1749 et par

Skogs-lofs , fom. fugit fig lä fulla, atde fallit bart

utåt fig fjelfva, uti en a{k, och låt dem blifva

deri til den 18 naftfoljande Maji, utan at gifva

dem nägon mat. Den ena afdem lag hela denna ti-

deii pä ryggen. Jag lade henne med flit fä, och der-

af, at hon fugit fig fä ftinn , var hon ogörligen i

fliand, at hjelpa fig pä fötterna j men detta oak-

tadt, lefde de bägge til fiftnåmde ig Maji, och
hade dä lagt hvardera en ftor hog afägg bredevid

fig. Jag började pä5at råkna famma ägg^ men
jag härdade ej ut dermed for deras myckna finhet

'flvull, och min kringfkurna tid. I proportion efter

.fl:orlekcn och myckenheten af dem jag räknar,

tykte jag mig hafva fog at fluta, at hvarderakrå-

By ket
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ket då redan lagt mot looo ågg^hvilka vorogan-
fkafmå, runda, bruna, glånfande. Det år förut

omnåmt uti Infeétets belkrifning^ at de hafva

midt på ryggen en liten hvit flåck ^ nar nu fkin^

netj vid det de fuga blod, Ipånnes ut, utgifver
" figjåmvål undre delen af Skogs-lufen, famt den

delen af ryggen, iom år baköm denna Kvita flåc-

kciVy men fjelfva fläcken, och alt det fom år

/ frammanfor den famma, tognar icke ut , och up-
höjer fig icke. Jag fann forenåmde i8 Maji, at

då de lade agg, flkedde det genom denna hvita

fläcken ^ .ty derigenom kommo åggen ut på ryg-

gen. De hade då redan lagt en fädan grufvelig

myckenhetmed agg5fom fagt år j men de voro ån-

då ej nogda dermed, utan hollo beilåndigt pä, at

framvarpa mera, faat de voro mycket forgfälli*

ga om , at ej antalet på deras affoda fkuUe aftaga.

Huru mycket agg det på flutet blef , och huru
långe defle Skogs-lofs fedan lefde i afl^en, utan

mat, kan jag icke fägaj emedan jag ej fick tilfäl-

le, at i akttaga dety ty följande dagen eller den
Ip Maji begaf jag mig pä vågen Norr åt til Ca-
ndda. Når jag fedan midt uti November Månad
famma år kom tilbaka til Nyajerfej, var et af mi-
na forfta goromål, at opna aflcen, da jag fann bag-

ge Skogs-ioflen döda, alh agg förvandlade til en

otalig hop fmä'Skogs lofs, fom upfylte fnart halt-

va aften; men de voro ock alla döda. Hårafkan
nu fek, huru oåndeligen defle l:oi"6ka fig.

Båda medel at inaraft fa dem bart, fades va-

ra, at fpotta på dein^ der de fltta, och fä ftryka

med handen oiverdem, dä de falla löiLMen detta

flår mycket fek. Sällan eller rättare aldrig lycka- •

des det for mig^ ty jag fann, at rÅv dcTåtc fuga



1754' J^^' F^t)r. Matt. 2.7

fig faft pa kroppen, kunde man långe nog fåfpot-

ta och gnida pä dem och det ftållet de futo päj u-
tan minlta verkan.

Mr. SaLxMon uti fin Modern Hiftory Vol, IlL p^

442 utgifver följande medel, fåfom detlåkrafte^at

fkaffa dem från kroppen bart: Litet 'varmt vatten

hällt pä dem^fordrifver dem bart frän \roppen , om de

ock futo aldrig fä tjokt pä något flällc-y men detta

haller ock ej mera flick, an det förra. Jag har

håldt mer och mindre varmt vatten på dem, ja fä

hett, at det fvidit derefter, hvilket ej det ringa-

lie oroat dem'. Menar Mr. Salmon med varm?:

vatten^detjfom årfjudande ochkok-hett, fävil ja^
val medgifva, at de kunna gä bart, eller ock fa

(källas, at de fute lifvet til 5 men et fä hårdt

medel, fkuUefä vilja undergå. Man lede forr hvad
man kunde af Skogs-luien.

Andre råda, at man fkal gnida ftrumpor eller

iVoflor med den i Ängelfka Colonierne fa kallade

orten Penny 'Royal^ fom eljeft pä Latin heter Me-^

Iifa fioribus verticillatis fubfefilibus^ fecundum longi"

tudinem caulis^ Gron.flor.Firg.i6y, Det fades,at

Skogs-loffen Iky for denna orten , fom har eini få

ftark lukt, at ock en månnifka, fom en ftund luk-

tar derpå, kan tå ondt i hufvudet deraf. Jag kan
ej faga huru vida detta år grundadt. Men fom den*

na ohyra, vid det en månniika går uti Ikogärna,

rått få fnart kan fäfta fig pä räcken och andra klä-

der, fom på ftoflor och ftrumpor, ja på fjelfva

kroppen, få borde både kropp och alla kläder

gnidas härmed, dåreft denna orten har en fädan

krattj hvilket jag vet icke om någon fkuUe for^

draga, for ortens ftarica lukt.

Det
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Det båira medel jag for min del fann 5 at

4em iofa
|>
var 5 at jag med min lilla orte-tang el-

ler kmpa5 den jag brukade vid blommors exami-
nerande ^

grep om Skogs- lufen , der hon fatt in-

biten 1 huden, och få drog henne ut j blefånnu nå-

got af hennequar, fä kunde jag åfven tämmeligen

lått med tången taga det ut. De hade ofta bitit

lig få argt fafl^ at når en åndteligen fick ut dem,
folgde med deras mun et ftycke af huden, hvilket

de åfven fedan hollo få fiaria fall , at de nallan

forr låto döda fig , ån de godvilligt flåpte det.
^

Alla åldriga perfoner fade enhälligt, at man
liti förra tider, eller for fo ä 60 år tilbaka visftc

få godt fom intet af dem på defla orter
, jag me-

nar, i Nya Jerfey och Penfylvanien. Man fick

allenaft dä och då fe någon enda i (kogen. Men
efter allas berätteife , hafva de måft blifvit förda

hit ut vid början af detta hundrade tal , med en
ftor bofkaps drift, fom då fördes hit från Mary-
land 5 hvadan de fpridt fig ut och fortalftrat fig^

i\ren 1748, 49? och ro. var i Nya Jerfey och Pen-
fylvanien en ftorre myckenhet deraf , In någonfin

tilforene> torhånda, emedan Somrarne deflTe åren

voro mera torra, ån vanligt.

I forna tider var ofver alt brukeligt der i lan-

det, at om Våren, vid början af April, eftergam-

la Hilen, tända eld på alla nedfallne lof i Ikogar-

na, och upbrånna dem 3 hvilket flvcdde derfore,

at gråfet under lofven, efter deras mening, fkulle

fnarare börja våxa, til bete for bofkapen. Här-
igenom blefvo ock årligen otaliga många Skogs-
lofs , fom gemenligen hafva fina tiihäld i fådana

nedfallna löf 3 tillika upbrånde oqh utodde. Men
fom
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fom et fädantlofvets brännande tillika fkåmde bart

alla unga telningar 5 hvilka förra aret runnit up,

at de barttorckades 5 och ingen ny flvog fick våxa

til uii den gamlas irälle, fom. ä^*ligen höggs bart,

lä biet Regeringen föranlåten 5 at gora den lag ,

at ingen, eho han ock vore, vid Itort vite, far

fatta eld pä löfven i (kogarna. Detta var val

ganfka hålfolamt for ^kogen5 men Skogs-loflen

Icdo och icke härvid , utan kunde åfven årkånna
iamma/ lag for (it hågn och vårn5 ty fedan dea
tiden, hafva de uti all ro och frid fått alftra och
foroka fig: och tyckes, at om deffe yrhm fort*

fara at få härefter foroka fig, iom det fikedt

delTe lifta aren, få blir denna, eljeft behageliga

och fordelaktiga verldenes del, en Ivår ort at bo

pä ty antingen fkola lofven hvart är fä bart-

brännas, och fä tillika alla unga trän utodas, då
landet fnart blir utan all fkog, och deras män^
ga Jern-verk af fig fjelfva ma&e afllanna Jif brift

pä kal och brånfles eller, om lofven ej fa brän-

nas , kunna Invänarena ej mera hälla mycket kre-

atur och bofkap for defla fmä kräk fkull, fä framt

de ej finna pä nägon fmorja, at ftryka pä krea-

turen, fom ej fkadar boftapen, och dock for-

hindrar defla kräk, at fatta fig pä dem. Ihvå-

narena hafva der ej annan utväg, än lata fin bo-
flvap gä i Ikogärna, aldenftund den ftarka hettan

pm Sommaren bränner bärt växterna och gråfet

pä opna fälten. Med et ord: et få litet och
ufelt kräk, fom detta, kan i framtiden tilfoga lu-

vänarena i deffa länder margfald fkada, fä framt
de ej finna pä medel och utvägar, at hindra och
förekomma, det de ej mäge fä gråfcligen foroka

fig, fom fkedt defla fifta aren.

Utaf
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Utafbeflcrifningen på detta Infeft, famt flera

defs egenfkaper, fom anförde åro, kan inhämtas,

huru det i ganfka njycket kommer ofverens med
jlcarus ovinus ^ eller Fefting^ fom år belkritven af

Herr Archiatern och Ridaaren Linn^us, både
i defs Faunå Svecica §. i ipz. famt defs Öländjka och

Gottländjka Refa p, 6t och izö. Sä at det IkuUe

tyckas^ fom det vore antingen den famma, eller

endaft en ändring ('bi^r/V/^/) deraf. Sjelfva

af Skogs-lufen fyneis likväl vara något fkild frän

nyfsnämde Fefting* Vi vore hår i Sverige at be-

klaga , om Feftingen fkulle fä fåroka fig i vara

fkogar 5 och gora ofs fädan (kadä, fom Skogs-iu-

fen fororfakar i America.
Detta kråk gaf migoftA, vid min vandring i

fkogarna i America, anledning, at tanka eher,hvad
formoner den gode Guden lämnat värt Sverige,

och dem vi annars icke rått befinne eller få tyde-

ligen blifve varfe- Vi beromme de fordelär de

Sodre länder fätt^ men forgåte deras ölägenheter.

Hår i Sverige kan man utan befvår och olågen-

het vandra i fkogarna : blir man trott , kan man
fatta eller lågga fig ned pä marken at hvila. En,
fom om Sommaren och den behageligafte tiden

om aret ledfnar vid at fitta inne , kan taga en bok
i handen , och fpatfera ut i fkogen i nägon vacker

lund, eller fåtta fig under något lofrikt trå i fkug-

ga, at roa och förnöja fina finnen. Men uti A-
nierica tär man ej fågna fig af en fädan formon.
Ville jag der hafva det nöjet, at fpatfera uti en

tåck Ikogs-lund, fafl: och tått vid gården, eller

med en bok i handen fatta mig ned under något

gronfkande {kuggerikt tråd, hade jag otta ej hun-

nit genomogna et hälft blad af boken, innan jag

bkf

\
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blefvadfe hela väldiga troppar af Skogs-lof s kom-
ma togande up for kläderna, hvaraf, torhånda^

*

mänga då redan intagit finaftällen och inquarterat

fig pa bara kroppen , fä at jag blef glad, at jag i

haft fick laga mig dådan^och måfte ändock ofta på ]

köpet använda en eller Beratimar, at bårtlyfka

dem jag redan fatt i ftggorna. Men ville nå-

gon åndteligen härvid gora det inkaft, atviju
hafve hår i Sverige Mygg, Knott, Bromfar, och
Ormar, fom alla om Somrarna gora vår fpatfe-

ring i fkogarna både orolig och farliga fä fva-

rar jag, at alle deffe nåmde kreaturen finnas längt

argare och vårre i Norra America, och af det
fillnåmde eller Ormarna, både ftorre antal, flera

fårfkildta flag , och långt forgiftigare och farliga-

re. Vi bchofve ej hår frukta for någon Svart- ^

orm, fom rinner efter folk, och genom fit lin-

dande omkring halfen forqvåfver månnifkan, eller ~

for någon Skaller-orm, fom ofta genom et enda

hugg , inom en eller par minuters tid, gor flut på
månniflcans lif , eller for Gröna Ormar, fom fitta

up i trån, och hugga de under tråden gående i an-

figtet, halfen eller hufvudet, och kunna få myc-
ket fvårare märkas, fom de fitta bland 16fven,och

hafva med dem enahanda fårgj eller for några fä-

kallade oåkta Skaller-ormar, for hvilkas bettånnu
intet läkemedel fåjes vara funnit^

Nytt
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Nytt och förfåkt fatt at anlägga

Humle - Gärda r.

Af
MAGNUS STRIDSBERG,

Lector vid Kongl. Gymnafium i Hernofand.

Det åldfta fått^at anlägga Humle-gårdarj ef-

ter min mening, år med kiipor^ tagit af

de Utländfka , hvilket ock hittils varit

det båfta. Det andra, fom ocknäftan år det fara-

ma^ år uti uphogda Sängar, med gängar emeilan:

och det tredje år Ris-Humlegärdar, fom upkom«
mit i fenare tider, och i Skogs -bygden famt Norr-
länderna nu är måft brukeligt.

Deffa planterings-fått, åro val fördelaktiga

och goda, dock likväl åtOciiliga olägenheter och
mifsvåxter underkailade. Ibland annat, lida ku-
porna fornåmiigaft af ftarkVar- vind och hetta^fom

uttärkar mollen , dä Hummel-tägen , fom ej

har nägothärdt och fuktigt, at fålla fig vid och
nåra fig af, ej kan gifva få itor omnoghet : och
fordra defsutan Kup-humlegärdarna et drygt ar-

bete. Samma olägenhet hafva val några fökt at

fortaga derigenom , at de befla Kuporna alt ofver

med godfel , men lådant fkickar fig icke til värt

Land, utan förmodarjag,at det fått, fom har nedan-
fore (kal anföras , år långt båttre.

Hvad Ris-Hummel-gärdar vidkommer, gå
Hummcl-rotterna efter forlta anlåggnigen ej altid

val up 5
ogråfet tager ock ofta ofverhanden, fom

med
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med moda kan bartrenfas 3 rötterna kunna ej eller

tilbéiiigen anfas^ for det emellanliggande rifet

Ikull. liis-hummelgårdar åroock icke la drågtige

och fruktfamme, fom Kuporna, och gifva ifrän fig
'

långt fvagarc Humla j men bctartva likväl nog
arbete med Gran-ris påförande.

;

Derfore tor några är fedan, under ofveryagan-

det'ufnämnde olågenheter^begyntejag tanka på et

nytt och hårtils obrukeligt fatt til Humle-gårdars
anläggande , fom ej vore få arbetfamt, men lik-

väl drägtigare och fåkrare ån det förra. Då före-

kom mig Grå-ilens verkan at drifva växter, och i

fynnerhet Hummel-rotter, emedan jag ofta fedt,

huru omnogt de våxa, och val trifvas kring om
och under itenarna, fom kunna ibland finnas i de
vanliga Hummcl-gårdar , ja fä, at de. ock tränga

fig genom denminita fpringapä ilenen. I anled-

ning af denna lilla forfarenneten , efterfinnade jag
vidare, huruledes ftenar kunde i Hummelgårdar
nederlåggas i den ordning och {kick , at de kunde
frambringa en behageligare fruktfamhet. Jag låt

derfore forftora den lilla Ris-Hummelgården jag
tilforene brukat, och anlade en ny pä famma
ftålle, på fått fom här följer och hosgående af -

ritning Tab, 1. utvif;ir.

Forfl upgräfdes fyra diken af 40 alnars långd, \

en och en half alns bredd och en god half aln d ju-*

pa, i en fandig och torr Jordmon : den odugliga
muUen bårtfordes , och fyltdes fcdan defia diken
til hälften med god lermylla: dcrpå fördes någon
godfel, til ungefår z tums tjocklek, och mullen
packades något tilfammans. Hår ofvan uppå,och
långft efter fångarna, lades tvånne rader med grå-
ften, af den ftorlek, fom en karl beqvåmt och

G låt-
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latteligen m^d en haud kunde uplyfta, men nägot

aflånga, och rum lemnades emellan llenarna at i-§

qvarter. Diftancen emellan ften-raderna tvärt 6f-

ver fånpen, eller diket^blef fåledesen god half aln

oeh ifrån dikets kanter til ften-radcrna et qvar-

ter, fom öppna fången Fig. A. efter Scaian B
utfått, nagfamt utm årker.

^ Emellan ftenarna packades mull , blandad

med godfel, fä at llenarna med den tilpackade

mullen, ftego til den hogden pä diket, fom fvarade

emot jord-brynet, dock litet under^ något afden
emellan Sångarna tilpackade feta muUen, fördes

éfver ften-raderna til en tums tjocklek. Här pa

och långft efter ftenarna lades Hummel- rötterna,

en ftump eller ftycke , fom år utfprucken och
har goda ögon, pä hvar ften, fom ftrax ofverholg-

des med god och fet mull-brukning , til en god
tvår hands hogd, och det ofverom jord-brynet el-

ler kanten af fången: hvarvid åfven i akttages, at

Indan af de nederlagde Hummel-rot-ftumpar fät-

tes up utur mullen i vädret. Sedan belades fån-

garna, undantagande rymden dem emellan, med
ften af medehnättig ftoriek, fomliga flata, fomligä

runda,'hvilka tått ihoplagde, formerade en mycken-
het fmå häl eller opningar, at Hummel-tägen
val kunde fticka fig up> hvarvid ock noga mär-
kes, det ftenarna lä läggas, at udiarne af Hum-
tnel-tägen år up i dagen dem emellan 3 hvilket

någorlunda kan fes af tilflutna fången Fig. C.

Rymden emellan fångarna år i| aln, hvareft

a omfe fidor , hardt når fang-kanterna, Humjnel-
ftorar i råta linier nederftoras. Om Våren, fifti

April, år råtta planterings-eller anläggnings-tiden

hår
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har a orten, mencj om höften: och kan ien mrå Hka
god framgång anläggas i mager^lom i fetcr landmon

.

Forfta Sommaren oktes rötterna .och revorna

anfenligen 3 men fom de litet och med helt ftac-

kuga ftorar kring- ftorades , at rötterna ej mätte
for mycket martas , blef produften af Humla ej

mera än et hälft Lifpund. Det andra aret bruka-

des vanhg ftor och tätare llorad då produ6ten

blef tre licpund, och det fierde året fyra iispund,

på famma ftälle och af famma vidd, fom Ris-
Hummelgården varit, hvilkem i goda år ej mera
kmide giiVa än hogft et lispiind Humla och deii

famma ändock få fvag, at 4 marker på en tunna
Malt voro knapt tilräckeliga v nien tvärt om på
forenamde nya fått planterad , få god, at ej högre

en god mark pa tunnan behofdes,

Uppå anmodan anlades ock en fädan,f6rledit

år^medio Maji, i Sabrå, hos Herr Superintende

Boet. Ol. Korning, -med god framgång, fom
.ätvenväl gaf god Humla förita Sommaren och an-
fenli.o;en iu? foroktje. *

Om mVm nu jamrorer omkoftnaden vid detta

nya plantermgs-fått, med de vrailiga Kup-Hum-
melgardar, kan jag ej annat fe, ån at arbetet pa ku-
pol na är drygare, emedan vid detta nya manqret e

j

mera behöfves, ån at hälla gångarna emellan fån-

garna rena ifrån ogräs , at de ej for mycket fval-

gå; öchomnägot ogräs emellan flenarna flculle fig

uprticka, tager man up en fien , der det Ikadeliga

ogräfet vifar fig, rycker det up med fingrarna och
ligger ftenen åter tiibaka i lit torra ftalle. Dcn-
Ba bor likväl gödas hvart 4:de eller f:te år, och
de rutna rötter och ofverflodiga fprång bårtfkå--

v^y hvilket beqvämt på det fättet kan verkflål-
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las, at ftenen på fångarna ftyckevis uplågges^det
öppnade rummet renfes, mullen ofver ften-rader-

na makas ut, och Humrpel-tågén, fom altid lin-

dar fig omkring fin ften och der val kan fes, veder-

börligen anfas> dä en Ikofvel val godder mull, af

de uti gångarna tilforde hogår, ofes ofver hvarjc

ften uti raden, fedan makes åtef mullen tilbaka,

och de ofverfta ftenarna läggas åter i fit förra

Ikick. Genom denna anläggning och anfsning,

kanja^ej annat finna, ån at denna uti omnoghet
ofvergar Kup - Hummelgårdarna , och frambrin-

gar fäkrare och jämnare Humle-våxt, fä i våta

lom torra Somrar.

Hvad Ris-Hummelgårdarna angår, kan vålar-^

bets omkoftnaden vara lika på bagge fåtten^ men
vinften på detta nyare fyradubbelt ftorre, fom til-

forene vift år, och jag fjelf forfokt. Torde ock
hånda det, fom vid detta planterings-fåttet ånnu
icke år utrönt: at växten blir båttre och beftån-

digare, om man ctparår efter forfta planteringen,

hindrar honom at bara frukt, fåfom det fker ide

Södra orterna hår i Riket.

Orfakerna til forr berörde omnoghet, torde

vara,at grå- ftenen ej häftigt antager de ftundeli-

ga ånjiringar, fom i luften forelopa ^ har ock den
cgenfkapen, at fuktighet faftnar vid honom och
likafom drager den til fig , defsutan fkyggar han
den underliggande mullen, Håraf ficer, at Hum-
mel-rotterna,fomej Icmna fin ften, utan linda fig

om honom, finna der ofverflodig nårmg. Den
ofra betäckningen med ften, qvåfver ogråfet, och
tillika bevarar mullen, at den ej fortorkas, fåfom
ock den med fin värmande och drifvande kraft

verkar ncder uti mullen på dc underliggande rot-

ter :
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ter: och om män ån fkullc lemna fångarna öfvaii

til otåkta, fä torde dock de underliggande ften-

radcr^hvarpa Hummel-rotterna åro lagde, val be-
vara och drifva de famma til jåmnare och få*

krare fruktfamhet.

Omrörde forfok leder ofs ock til
" den forde-

len, at ock Kupe-Hiimle-gårdar^ for dem, fom dem
hålre behagajkmma genom ften-låggning i Kupor-
nas grmid, anfenligen formeras. • Hvilket Iker pä
det fåttet , fom Kupan Fig. D . utvifar ; nämligen^

man gråfver up runda gropar af if alns diameter,

och en half alns djuphet , hvilka fyllas til hälften

med god rnuU och nägon gödning derofver :

deruti lågges aflånga gra-ftcnar^ fem ftycken uti

cn rundel, hvarpå Hummel-rotterna, med litet

feter mull emellan, planteras och med mull val

ofverholjas, fom fcdan pä vanligt fått med Ku-
por handteras 3 dä man förmodar^ at .ftenarna vål

bevara rötterna ifrän fortorkning , och drifva

dem til ftorre fruktfamhet, ån om de der llgc

uti lofa muUen, utan ftens befkydd. Når röt-

terna bora anfas och godas, kan det beqvåmarc
fke ån eljeft, i det de lindat fig omkring ftenea

och vålfynas,når mullen år bärttagen. villeman
ock gora Kuporna lågre och flatare och med
ilen belägga dem, vore ånnu båttre. Deffatvån-

ne lifta fätten har jag vål icke férfokt, dock
kan det ena flutas af det andra. Det forftafåt-

tet med llenlagda fångar bäde under och ofver,

lårer dock vara det båila.

Jag har, fåfom hår frammanfore år berättar,

altid brukat
,
at,vid Hummel-rotternas nedlägg-

ning, låta den ändarna fticka up i dagen, e-

meiian ftenarnas emedan jag formårkt, at de nya

C 5 fprån-
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fprangen fnaraft derftådesupkomma^allenaft flum-

pen ej for mycket upfattes. Men det kan dock
hirida , at det vore åfven få godt, om båda an-

darna låge nedgomde i muUen, iwilket hvar och
en fjelf kan forfoka.

Smteligen bor jag påminna, at miillen^ fom
lågges ofver Steii-r7i.derna, der tågorna åronedlag-

de, bor vara ren och fri for alt ogräs : at den icke

bor vara torr, utan fet,, och hafva fin goda muft;

och åndteligen, om irället, der Hummei-gärden
anlågges, år fidiåndt och vått, bora fångarna nöd-

vändigt omgifvas med goda diken, pä det de ej

af vatten och is-fvall må upfyllas, och Hummel-
rotterna derigenom fordärfvas.

FORTSÄTTNING
Af

Rön och Förfökj
Gjorde med en Malm-art fran LOS Kobolt-

^

Grufvor,

Af

AXEL F. CRÖNSTEDT.

fifta Qiiartalet af Kongl. Academiens Hand-
lingar for år I7f I , år något infordt om denna
Malm 5 och fom jag federmcra vid tilfållen

yttei*ligare underfokt den famma, har jag trodt

mig bora gora det bekant, at underkaftas andras

vidare granilvning. .

(IP)
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(ip)

Kupfer- Nickel år den malm, fom har ftorfta

halten af den forr beftrefne och utgifne half-

roetallcn, hvaraf jag tagit mig anledning, atbe-i

hålla fammanamn fördes regulus, eller för mera

vighets Ikul, kalla honom Nickel, til defs bevifas -

kari, at det icke annat år, ån en compofition af

forr bekanta Hela eller Halfva Metaller.

I mina forfok har jag haft en dcrb Kupfer-

Nickelfrån Kiih-flcaktet vid Frcyberg i Saxen,

fom vift följande forhållande

:

a) Är rod-gul til fårgen, tåt och glantfande t

frilkt brott i
men eljeft anlupcn med Nic-

kels-gronaOchra.

b) Pä Ikårfvei under Muffelen fegrar derutur

en rä ften och -blifver olrigt ofmålt en ljus-

brun jårnig maffa.

c) Räften (b) våxcr ledan up under vidare cal-

cinerande, i grenar och kulor, lom ftrax blif-

va gröna, högre och blekare til fårgen.

d) Under alt detta röker af-mycken Arfcnic och

Svafvel.

(e) Den tål mycken roftning, och finner rnan

dock efter reduélion , at regulus hyfer både

Svafvel, Arfenic och jårn, hvilka vidare

-

frå-lkiljas genom uprepad varfam roftning

och förflaggning (7) > hvarvid Kalk och Bo-

rax ana göra bålta tjenften: och på det^fåt-

tet får man llttaft af denna malm-art, fåfor»

den rikafte, ren Nickel-regulus.

(10)

Den få kallade Speifen, lom faller på bottnen

af Krukorne vid Koboltens fmåltande til glas,be-

, C 4 . ^a-
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flår måft af Nickel^ blandad med mer och mindre
Kobolt, jårn^ Svafvel och Arfenic. Stundom fä

åfven Kobolt-och Wifmut-reguli det namnet, c-

huru lått de af textur, fårg och vitringen i luften

kunna från hvarannan fkiljas.
• • '

-

Til S vafvcl har Nickel ganfka ftark attraktion.

\ Defs val roftade kalk forenar fig dermed eller re-

duceras på Skårfvel under Muffclen (14). En få-

dan Skår-ften antager enconvex, på ytanglaii-

fande reguliniflc form och hårdhet. Texturen i

brottet år ftål-tåt och fårgen gul, aldeles liknan-

de få kalladt ftål-flag, ibland gul-grona Kop-
par-malmer. I calcinations hetta går den lått til

kalk, når den efterhand fondermaless for blåfter

käftar han roda gniftor med fråfning, fåfom Ikar-

llenar plåga gora, men täckt med något glas,

har han efter en half timas fmåltning behållit fin

tyngd och icke färgat glafet, faftjärn varit med i

blanningen, fom Magneten dock icke rojer^ forr*

ån Svaflet blifvit franfkilgt.

(^^^

Nickel uploft i Tartaro Vitriolato eller hepa-

te Sulphuris, utgör en gulgrön Metalliftt glånfan-

de FluismalTii, fom år ånnu likare våra vanliga

Koppar-malmer. Når dennas blanning återuplo-

fes per deliqvium eller med vatten, falla* af fig

fjelfneder Mctallifka fjåll, fom tilhopafmåltc

med en lått glas-fats, måftadels famlas i en Nic-
.kel - råften, beftående af Svafvel och regulo.

Saltpeter detonerar icke vidare med Regulo,
ån

1
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ån at han ringa gåfer^ flift något Svafvel ånnu vo-
re med. • Är Regiilus ren

,
gar det långt utj meq

hyfer den Svafvel, Iter det fortare , at Saltpettrec

upiofer eller deftruerar honom och biifvcr deraf
engul-gron flufs-tiiafla.

(H). _ .

' Ren Nickel fmålter icke, forrån han år vål

glödgande. Dels fpccifika tyngd år funnen gå
emellan 8 apooc, eller vid pafs 8fco mot vattnets

xooo. Fårgen är hvir, litet på rodt ftotande^når

den jåmfores med Silfvcr, och texturen tåt^ i

brottet fpeglaFide.

Med hela och halfva Metaller har jag fokt at

blanda honom (14) och dervid ront följande for-

hållande :

a) Guli upiofer han i långvarig fmålthetta

och blifver deraf en hvit, dock mörkare och
Iprodarc Regulus^ Igenom Aqua-fort får

man Gullet igen^

b) SiUret rår han icke uppå, utan faft de fynas

hafva gått tilhopa i en platt fph^riflc regulo,

åro de dock allenaft tilhopalodde, och kunna
med hammaren lått åtlkiljas. Märkvärdigt
år, at vid flera forfok 5 fom härmed gjorde å-

ro, har man altid funnit bagge Metallerne

liggande i et piano, utan at någondera fatt fig

ofver eller under.

c) Tennet forenar fig lått dermed til en hvit
Ikinande kropp , och fker det under MufFel^
få brinner i lamma ognablek en låga af, och
bagge etflorefcera til en ,hvit kalk^ i Den-
dritilk form.
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d) Blyet går tro^t deruti in, och blir dcraf en
fpröd, mork och grof-ogd regulus. '

e) Koppar och Nickel blandade, gora en hvitf

hard och fprod Metall, fom lått argas i luf-

ten. Denna compofition, gjord i flera pro-

portioner, har altid röjt Kopparens närva-

ro, med Borax glafets färgande radtopa6l och
grönt kki t, (iiintKoppärens prccipitat på Zink
och jårn, efter foregärigen iiplofning. Såle-

des har man ånnii orfak til tvifvelsmål, om
Kiipfer-Nickel häller Koppar til ladan måiigd,.

at han derfore bor bara namn, eller at den hår

befkrefne Reguli fornåmfta egcnfkaper kun-'

na ledas frän Kopparens inblanning.

c) Jårn år, ibland hela Metaller, Nickelen
kåraft, och tyckes, at Svaflet, fom eljeftfä

lått uplofer den förra, håller dem tilfammans

(zi). Svaflet måfte dock bart genom flitig

roftningj icke dcftomindre reduceras järnet

i Malmen få fnart fom Nickel, inom 6 a 8

minuter, och kan icke fråitilias utan forflagg-

ning (7. fp, e.) Järnet tyckes gifva malmen
den rod-guia färgen, når det icke år i for ftor

portion, i hvilket fall den år mork-grå.

^) Med Qyickfilfver har han icke kunnat amal-

gameras, hvarken genom kall rifning eller

Nickels gjutning til et i vatten vål vårmdt
QyickfiUver, utan vilar fig en repuliions

kraft dem emellan.

g) Arfenicen håller fig långe vid Nickel och år

fvår at fninfkiija.

(h) Kobolten har åfvenledes fl:ark attra6tion,fom'

fynes af glafet, fedan Jåinet år forflag-

gadt,

i)
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i) Med Antimonio crudo blandar Nickel fig

ganfka lätt och blir fprodare, hvitochfjål^

lig i brottet. I elden röker den Reguliniflka

delen forr af, ån den Svafvclaktiga, Med
ren regulo Antimonii blir en tåt blyfårgad

kropp 5 fom (kiljcr fig åt i Skedvatten.

k) "W ifmut och Nickel utgöra en fprod, i brot-

tet f]ållig famt {kyggande regiilus, ochtälles

Wifmuten med vatten titiir Tolution, gjord

med Aqua-fort , hvilket icke fker utur alla

blanningar med de ofriga Metallcrne.

1) Med Zmk blandar han fig icke, ehuru mån-
ga forfok med varfamhet, gjorde åro i dcii

affigten y utan vifar fig emellan delFe half-

fnetaller en repulfions kraft, och det ftarkall,

i det momentet, då Zinken fattar låga.

(16)

Kalk af Nickel har man for fig fjelf ickekun^

nat fmålta til glas, utan beholt den fit pulverak^.

tiga lynne efter en half timas päblåfning men den

gröna fårgen förbyttes i mork-brun. Han år icke

eller benägen til Vitrification med tilfats af glas

:

dock tingeras boraxen af Regulo rod^brun klar

,

hvilket glas vidare drifvit blifver violett och om-
fider klart, likafom Magnefian merendels forhål-

ler fig.

(^7) •

Under det at Herr Qvtst, underfokt och iip-

tånkt de märkvärdige egenlkaper, fomBly-ertz, i

fynnerhet frånBifpbärget,hafver, år forlok gjordt,

at fmålta Nickel, både i malm-Kalk -och reguli-

ni{k form, ihop med rå blyertz, ,och funnit, at de

attrahera hvarannan, famt gå utan glas-fats tilfam-

mans

/
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mans i cn convex råften, med glånfande yta^ mcw
fåfängt har man fedan budit til at åtfkilja dc
Metallifl;a kroppar 5 fom gätt in i denna blanning.

Svaflet i Bly-ertzen har ofelbart varit det före-

nande medlet 3 men det gjorde icke defto mera
gagn ide ofriga forfokeii.

I okunnoghet om annan nytta at denna half-

metall, har jag forfokt, at använda den gröna
kalken 5 fom faller båft genom räftens roftandc

(19. 6.) 5 til målning med oljor^ fårgen har blif-

vit oanfenlig och blek, fom dock kan hjelpas

med tilfats af blått.

At prxcipitera et fqrfvafladt eller med Kok-
Mt-fyra forenadt Silfvei-^ tyckes Nickel vara tjen-

1ig (^.fjb), om detlonte mödan, at gora honom
förut fri frän degarna vidhängande Mii-^eralier^och

at utröna proportionen af blanningen. I forfoker,

af mig gjorde, har i förra fallet, eller med glas-

ertz , Silfret futit for fig inneflutit i Nickcl-fkär-

Ilen, och når jag (ztt Nickel til Luna cornua,
har Silfret och det cm plöfte af Nickel-regulus va-

rit fäfte fårfkildt vid hvarannan i et piano (2.f.b.)s

men Silfret har aldrig blifvit rått rent.

De fom åro fyffelfatte med Kobolt-malmers til-

godo görande, kunna håraf fluta , at den rodgula

Speifen har fin malm for fig Ijelf , och år hvarkeil

en förbränd Kobolt , fom förlorat fin anima, efter

Flandtverkares lätt at tala , eller gor något gagn
i glas-fmåltningen 5 fedan Kobolten år frålkild.

I



1754- J^^* F£t)r. Mart. 45'

I Metallurgien vinnes til vidare den kunfkapen
,

at de af Herr AiTcffor Brandt utrönte Kobolt-

reguli egenlkapcr ftå fafte, nämligen: at den icke

blandar ii^ med Wifmut och uplofes i Skedvatten

med hogrod fåi^g, hvilket flera nya Auftorer, fom
fortagit fig pä Speifen och Nickel, icke hafva

medgifvit. Denna kan ock lått confunderasmed
Wilmut, famt fkatfa honom befkyllning, at icke

altid vara lått-fmålt eller fållas med vatten utur

folutioner och at farga Skedvattnet grönt, hvilket

fenare forhållande Wifmuten icke har utan främ-

mande bianning, enligt D. Potts gällande vittnes-

bord.

Den i6. Febr.

PROBLEM,
At finna hogden af en Travers^ fomfkaI
betäcka en til längd och läge gifven Fäjt-

nings linea,for Skött ä Ricochet ifrån etgif-

vit fälle : och tvärt om , når Traverfens
högd år gifven, at finna en til läge gif

^ ven lineas långd ^ fom den befäc-,

ker for Ricochet,

Ingifvit

Af Direéleuren vid Kongl. Landtmåterie Com-
miffionen i Finland

Herr EPHRAIM OTTO RUNNEBERG.
I:o

LåtZ)CTab.Il.Fig. i. vara enlinea, tagen of-

van uppä och långs efter vallgången , den
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ma vara våg-ratt anlagd eller lutande, i^t Jt
vara Batteriets ftallc, hvarifran linieti DC rico-

eheterasj det må finnas på5ofvcr eller under hori-

!£onten: frågan blifver då, huru hog en Travers
fkal upforas uti få at heialinicn DC må vara

betåkt for Ricochet?

Drag våg-linien CL ochtranne lod-råtta linier

C /?5 D O5 G Ej genom punfterne C^D^^. Om li-

iiien DC ej år våg-rått, fä förläng henne til defs

s hon råkar E G uti G : vid punften Coch linicn<?G

i) 0^'
fått en vinkel GCBm i r grader. Gor RC=z — ^

och drag Ji E våg-rått : vid C och linien BC iått en
vinkel BCF— BC gor CF—C öchfammanbind
ÖF. Dela OF midt i tu uti /k/, och uprått MN
vinkelrätt mot OF , få aflMr linien A/iV på O D
et ftycke ND^ fom år den begårte Traverfens

liogd.

. Ty det år klart af Conftruftion, zt E R år

äiTéÉtrix och F focus til den parabel , fom gårge-
fibm punfterne och och tangerar i?C uti C ^

éller (kår linien DC uti C under en vinkel af i f gr.

Och fom nu vidare ingen parabol^fom har lod-rat-

ta diametrar kan gå genom j1 och N och fkårai)C7

emellan D och C under -fmima eller mindre vin-

keU fä följer 5 at, få vida kaftade kroppar an-

le§ gå uti paraboler^ få kan ej eller någon kropp
kaftas ut ifrån ^5fom går genom iV och träffar i^C
emellan D och C med if graders eller mindre vin-

kel. Men forfarenheten har llrdt 5-at eil kula in-

tet ftudfar mot jord eller fand under ftorre, än if
graders anfalls vinkel j fordenlkull, h DN den

fokta Traverfens hogd.

i
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och efter vin-

bekant:
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Genom räkning kan DN finnas fälunda.

Efter GCL år planets GC lutnings-vinkel emot
vag-linien LG^ fä år den bekant , och t\

keln SCG jåmvalår gifven^få år ock BCL
hvarfore, emedan CLårgifven, blifva äfven LG
och LÄ bekanta: JL Ricochetmachinshogd ofver

eller djuplek under våg-linien blir likaledes be-

kant. Sått derfore LB —t^LA—h^LG—k^ LCz^d^
PCzzLg-, illx BG—t^^ och BA— t-^. Nu
år CL: CP \ : BG:KD,oc\rcI.'': CT^.: BJiKN^^

hvadan KD zii^^^^^^g-iKNzii^^ och fäledes
d

DN{KD-^KN)= "i^l^f^^
Cl

Nämligen -I- når CG faller under våg-linicn

CLjfom har uti figuren, och — når den faller

ofver 5 -4- ^3 når Ricochet-machin är under CL^
fom hår i figuren, och— når den år ofver.

Om nu DC faller in med PC^ få ar K— o^ och

DN—-^'— i^^g^ —PN-, når Ricochet-machia

Jlx uti våg-linien LC, få Ix h—o^ och DNz=ft

g — når bagge delarne hånda , få It

/f,
DN=d-g^f,

z. Om Traverfcns hogd år gifvisn och PC fo-
• ke&5
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fQkcs,fafåttZ)iViz/^ och fok värdet af^ uturden

^ ^ _ s~SS. *

Skulle nu CG falla in med CL^fä ar5likalom forr,

k=o^ hvadan g i om punc-

ten ^ faller in med L , fä år b — ,o ^ och

J±ii/^±>é ~4//. Ombådahån-

delferna infalla , få år n: I f

Det dubbla teknet for Rot-mårket gifvcr til-

kanna, at en Travers af gifven hogd kan anlag-

gas på tvånnc ilällen af den förrångda iinien CD
^

lä at den pä hvarje ilålle betåcker for Ricochet,

iinien emellan famnia Travers och punä:en-C.

Dock likväl 5 om t ±kS =4/. t±b^ få gifves al-

lenail et ftålle for Traverfen. Vidare , uti vär-

det af förekomma h och emedan den äran-

tingen fumman eller Ikiihraden afZ/fochLG.
Låt i detta värdet af JIG ^ LA vara ~ h ^ når

y/årofverLs ochLG^-hi^, når G är under fä

färhårÄ ombytt teken emot defs teken uti Proble-

mets uplosniilg. Anfe nu/jämvål lika med ^fG,

och lått in värdet af^Gjfom beftår afÅ och ^i ftäl-

let for / uti iEquation \ få måfte fke , at fä ofta

.

'

tck-
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teknct for h uti iEquation tages ombytt emot dcfs

teken uti vårdet af JG ^ mea K af famma teken,
blir ailenaft et ftälle for Traverfcn, fä vida det
andra faller in uti AG^ der Ricochet-rnachin flår..

Når iV^Z) eller/, år mindre inJG , blir det ena
ftållet onyttigt da J år ofver G ^ emedan det fal-

ler utom G i anfeende til C»

Den gifnaTraverfens llålle kan ock låtteligen

genom en Geometrifk upritning, medelft Para**

bolens tilhjelp finnas. Dragup enParabolGA/yfj^^

hvarsdiametrerhafva en lod-rått ftållning, hvilken
går genom J och tangerar BC uti C. Pä nägoii
lod-rått linéa, fom Qj^ fått af upfore ifrån der
hon rakar CD^ Traverfens gifna hogd GT : ge*
nom 7"drag en jåmngäende med GC, iom (kår Pa-^

rabolen uti N , Ifrån defla pun£ter fäll lod-råt-

ta linier ND^ nd ^ fä utvifa de Traverfens båda
ftållen ^5 pä linien GC, eller defs horizoiite-^

la afitänd PC^pC^ ifrån pun6ten C på linien LC.

Om Traverfens både hogd och ftåilc vore för-

ut faftfiålde, fä kunde vål punden C finnas på
et dylikt fått> men hufvud-fakeil kan vara den
famma, dä man tager den långft aflågna andan G
af en linia, fom (kall betackas med Traverfer, for

gifven, ac börja ifrån, fåfom hår (kedt, och loket

derifrån ftållet D for den forfta Tfaverfen, fedan

ifrån D den andra Traverfens ftålle , och få vi*

dare, der flere Traverfer behofvas.

. 3:0 Alt detta galler da, nar fienden ej katl

lågga an' fina batterier pa flera, ån et ftålle > men
når han det kan, bor hvar TraVers då befynner*

ligen låggas på det kaitare atftändet, uti iJ, fom
detfundnavårdetaf 5 eller -DC gifver,dådenderuti

D fgrc-
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förekommande roten tages nekad. Icke defs min-
dre, ju längre fienden lägger fina Ricochet-bat-
terier ifråa verken, ju högre mäfte Travcrfen
vara, til at betacka en gifven linea for Ricochet:
eller en Travers af gifven hogd friar defto kårtare

linea for Ricochet , ju långre bart batteriet år.

Det år ock klart, at batteriets hogning ofver li-

niens DC direäiön, gor det famma, forp forlång-

ningen af Batteriets afftånd, få långe hogningen
år under BC. Den ftorfta hogd, fom Travcrfen
bor åga, til at betacka en gifven linea, eller den
minfta linea en Travers af gifven hogd kan be-

tacka for Ricochet, år altfl, dåRicochet-machin
anfes vara oåndeligen långt bärta ifrån Traverfen>

ty då kan parabolens ftycke NC anfes for råt linea

och fiiUa in med tangenten i?C, fom då kommer at

gä genom Traverfens ofvcrfta punét N. Fienden
må då flytcafina batterier få når in til verken, fom
han vil, få kan han åndock ej Ricochetera Ii-

nien DC. Anfe vi 1800 fot for långfta afftåndet,

til hvilkct Ricochet-batterierne pläga anlåggas

,

eller at de åro få mycket uphogde , at de gora

famma verkan, få kan redan NC anles for en råt

linea uti praétikcn, och tangenten BC med hen-

ne falla in. I denna håndelfen kan yEquation

_/ ± k7d—dy t±lC — 4/ t±h. brukas til at

finna liniens' våg-råtta långd PC, når Traverfens
hogd ND år gifven : och iEquation / =
t^kTdqj —t±h

.

til at finna Traverfens hågd

iVD, når linicns vågräta långd PC år gifven. Ty
pa
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'pa närmare håll blir då denna linea Z)C ingalun-

da Ricochcterad , och på längre häll låggas deflc

batterier cj gärna an. Skulle de ock laggas län-

gre bart eller högas få mycket fora fvarar der-

emot, vinnes ej annat dermed, ån, om Ricochct-
machin hinner fä långt, at flvjuta oviflare, o.ch

med den accuratafte flcjutning ej kunna under Ri-
cochet-vinkel räka linien Z)C, utan allenail tått

intil C.

Eller ock, til at finna /)C, kan ifrån den
gifna Travcrfcns kron fyftas få, at fyft4inieu

gor med DC i f graders vinkel , då fyft- linien af-

(tär pä henne den lokta längden, och tvärtom
,

då DC årgifvcn, fyftas ifrån C med if graders

vinkel emot .CD^ til at finna Traverfens hogd
jDiV^ fom fyft-liniendä afflcär.

Hvad om Traverfer fagt år, kan, til en del

lämpas til Broil-vårn i gemen med deras Bon-
netter.

Auftorens iEquationer torde kunna göras något
nättare for beqvåmare handtering

j

på följande fatt.

et dr klart^ ett BA och BG, dfwn GC, cm

fä fkulle behagas^ vid kvart och et g ^ /-

fäile^ bora kunna determineras af drt^fom
fornt fupponeras vara bekanta Kalla derforeBG^ p j

BA, ^GC,d-, DC, g, (eller LC, dy PC,gj
hvilket är beqvämare uti pra^iken^i kalla ock

D z ND,
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ND, f: fd förvandlas den förra jÉquätiån

_ — — denna ^ t— -

,

, , ^ t±k. d ±d y t"*-k^—4t. tth
0<;/^ jenareg — -—-—

—

^ — --r-

2. t±h

denna g -^q
— ~"

Uti hvilken fenave , om år mindre dn är

problemet emojeligt. Om z=i^£ o^^ gifves allenafl

et Jtålle for Traverfen ofver GC^ Om är fiårreän

4fq, kan en l^raversafgifvcn kogd anläggas påtvän^

ne ftällen ofver GC, faft det ena blir onyttigt^ då£ är

mindre än AG . Afvenväl , om iz£ AG r: p—
fäfim uti figuren ^ hvarefi p — q, är Jakat blir g=:

PjÉP~ ^ ::^d, eller = l^Å: dä allenaji et

zq q
Jlälle år nyttigt for Traverfen^ fä vida det andra faU
kr in med AG. Men oitu f=AG nzq —p, dä A är

under G 5 hvarcft q — p äfven är jakat ^ blir g rr

^— — och atcr tvanne ftallen nyt*

tige for TCråverfen^ ofver GC^ fä ofta p^ är florre

i;2 4q ^—4 p q ' och allenafl et fädant flälle^^ da

p ^ rr 4 q^—4 pq* Skulle p ^ vara mindre än 4q ^—4pq
gifves int^t fialle for "Traverfen.

/F.^uätianPM g ± ^ |/p 4

1

q jämväl

tan parabelns tilhjel^ kunna conflrueras. Til den än-

dan : pä den linieny fom blifvit kallad d ^ hvilken hår

år väg-linim Ch^fätt af ifrån C et flyeke Cl, fom^

ar
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(frfjer^e proportivnakn /// BA , BG ö^-ä CL. Pä Cl

uputa en balf-cirkel IttYIC. UrC^ ves up en mot IC
vinkel-ratt linea ochfått afpä henne etflyeke Ccfom
är til LC^ fäfom medel-proportionalen imellan BA och

^

Traverfens hogd f 5 /// B A. Ur c drag en linea paral-

lelmed CL, fom jkar cirkeln uti TL^tt, Ifrän defa
punEler fäll ;r p, n P vinkel- rätta mot CL ^ fä dfjkära

de pä henne Traverfens bägge afjland p C och PC ; och

jämvälpäGCtraverfens hä^gcfiäUenåochl), Det kem

ock märkas^ at om en lir^ea 1 Qjlr/^ges genom^^paral^

lel med BG^ räkar hon parabeln uti punkten der

CD utdragen fliär famma parabel.

FortJättning af Rånen äfigcknde koks-

faltet och defsfyra,

Ingifven
Af

G, BRAN DT.

inck uplofcs i alla fyror, och uti Spiritu Sa-

lis lyncs under paftäende uplosning och

kokning fvarta flocculi eller fjun up och

ned fiyta, hvilkn efter myckenheten af det, lom

fölveras, fig alt mer och mer oka, och omCdev

pä bottnen Hanna. Denna lemning år ej annat

än Svafvel, fom af Zmkens phlogilton med Salt-

fyran blifvit aftadkommcn, cch efter defs aflkolg-

ning och torkning, fmälter, brinner och luktar
' fom Svafvel. Antingen/Zinkcn , fädan fom den

tilfalu linnes, hartil brukas, eller ock en genom

D 3 förc-

{^) Se nåaioregSende 4:dc Qiiarcal for ar 1753. P^^§. 295.
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foregåiigen Sublimation forft luttrad och mera
glånrande i brottet, famt fmidig gjord r,

ån den
allmänna > tås likväl af den förra ej mindre, ån af

. den knare, genom uplolning uti detta menftriio^et

lemnadt Svaivel, och förlorar en gul eller oredhfi-

cerad Spiritiis Salis derigenom fadandefs färg, och
blifver klar fom vatten. Uplosningen af i liiTima
half-mcrall uti Vitnol-iyra, gifver äfven påfore-

nämde fatt et Svafvel,. och kommer Salt-fyran

med Vitriol fyran derutinnan ofverens, at fa val

den ene fom den audre utur Zinken til våga brin-

ga tt Svafvel. Den uti Spiritu Salis iiplofle Zin-
ken filtrerades genom papper och var Solutionen

klar, men grumlades och hvitnade litet der efter,

då fedan et hvitt pulver folL Solutionen tillika

med det nedfallna pulfver llogs uti en glas-retort,

och af-deililerades vattnet , dä af en kokhetta
det nedfallneäter uploftes, och fedan våtfkan ifrän

gatt, Imälte det ofriga tilfammans och var til får-

gen m6rk< brunt, famt holt fig i et ftåndigt fly-

tande^ Hettan okades efter hand alt mer och mer
til dcfs retort* kulan tillika med halfva halfen glöd-

gande bletvo3 då omfider en ganfka klar och tunn
vätfka, lik vatten, upfteg, hvilken efter ugnens
med glafets afkylning, fans i hvita ftrimor, fä val

rimdt omkring retort-kulans lidor, fom uti nä*

gon liten ftorre droppa midt i halfen vara aHtel-

nad 5 utan at kunnat flyta längre fram, och lik-

nade til anfeende en tunn frufen olja. t)enna af

kölden coagulerade vltfka behofde en ftark hetta

at hälla fig flytande uti elden, hvarfore den ock
af liten kyla afftelnade, utan at kunna flyta längt

fram i retort- halfen, under päftående deilillation*

Men var fedan mycket benägen at Imålta til vat-

ten



ten af kall luft , afvcn, faftån retorten ånnu

vid defs recipient var häftad och någon tid kom-

mo at tilfammans ftå orörda,.

BetråffandeSalt-fyrans förhållande til Arfenikeni

fålkercnuplosningderafgenom kokning ofverel-

denj men fedanSolutionen fått ftå och fvalna,faller

ftorredelenåter nedtil etCryftallifkt Salt,fomhaf-

ver med Saker gcmenfam egenftap at uplolas i

vatten. At icke af kölden alt nedfallit, rontes

genom fUlning med Alcalifk lut. Då den^ofver

eld uplofte Arfeniken lågges i retort, at deriträn låta

deftillera Acidum Salis , går på flutet Arfeniken

allenaft til någon liten del, dock icke utan glö-

dande hetta,få til fjelfva kulan, fom halfva halfen,

med ofver up i retort-halfen , och blifver ftorrc

delen quarliggande pä bottnen i retorten.

Regulus Antimonii lofes af Salt-fyran ganlka

fparfamt up genom kokning, han må antingen

vara uti fin Metallifta form, eller ock på hvarje-

handa fått förut calcinerad medelft tilhjelp afVi-

triol-fyra, eller på annat fått gjord til en kalkj men

.forenar fig val dermed tilenconfiftanceaf fmor ge-

nom Sublimation , fom bekant år af Butyri An-

timonii beredning genom tilfatsaf Mercurio fub-

limato, hvilkcn förening jafven på flera fått fig

gora låter. •

Deremot uplofes Regulus Cobolti eller fårg-

cobolts Regulus mycket båttre uti Acido Sa-

lis, an Regulus Antimonii. Genom defl:illation

ofverftiger en gul-fargad våtfka pä flutet medelft

glödande hetta, fom fäller fig vid halfen af kåri-

let och der affl:einar. ,

D 4 Kvad
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Hvad Salt-fyrans förhållande til andra Saker
singår, lå blifver dcraf, fom bekant år, med et

iixt Alcalifkt Salt til Saturations-punclen famman-
blandade, ec Sal medium eller tertium, nämligen

ct fä kallaxir Sal regeneratiim 5 famt med Alcali

volatili, ct Salmiac.

Da Saltpeter blandas til Spiritus Salis^ la

berörde falt i denna fyra iiplofes , varder af fädan

blanning et Aqua Regis.

Kok - fälts fyra med Salpeter-fyra formangd,

antingen i lika proportion, eller ock dubbelt af

den fenare emot den förra, eller ock i annan
proportion ihopblandade, alt efter hvarderas en-

fkildta ftyrka, utgöra qckfä tilfammans et Aqua
Regis. Äfven fom ock kok-falt eller ock Salmiac

uti Spiritu Nitri uplofte utgöra et dylikt men-
ftruum i anfeende dertil, at fä val hos detj förra

fom det fenare faltet, et Acidum Salis finnes. Och
faftån det fenare med et flygtigt Alcali til me-
del-falt blifvit foråndradt^ fämårkes likväl derige-

nom intet hinder uti defs losnings-verkan at fä-

fom et Aqua Regis tjena, enar Salt-peter-fyrader-

til kommer.

Ehuruvål allanyfsnåmdc blanningaråftadkom-

ma Aqua Regis, fä år likväl i deras verkan på
Gullet,* til defs llorre eller mindre volatilifation

och flyktig -gorelfc en mårkelig fkillnad dem e-

mellan, oanfedt alla forma uplofa famma Metall,

med flera.

Et Aqua Regis gjordt af .Salt-fyra , hvaruti

Salt-peter blilvit uploft, verkar minlla flygtig-

het, åfven fom ock det gor, hvilket beftär af

ko|c-fah uti Sal-peter- fyra uploft 5 men det fom af

Salt-

/
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Saltpetcr- fyra med deruti uploll Salmiac år be-

redt, verkar den florfta Ilygtigheten.

Vil man fornt fublimera Salmiac genom til-

råckelig ftark hetta, och fedan deraf uplofa uti

Spiritu Nitri> blifver et Aqua Regis, fom icke

gor Gullet få flygtigf. Ty fedan iiplosnin^en

dcrmed fkedt, och berörde vatten blifvit fran-

deftilleradt, fkal man i rctorten finna en ofrig Gull-
blandadokad fak-m-afla^hvilken efter hvarje ånyo
fkcdd folutipn uti famma flags lofe-vatten, famt
alfondring fedan genom deilillation, alt rneroch
mer våxer och tiltagcr , liknande et fult mörk-
brunt meleradt, ihopgottradt och ftrång-flytandc

falt. Den våttfba, fom ofver-deftillerat, är klar

fom vatten och finnes icke något genom fubli«

mation uphåfvit.

Löfer man up Salmiac fådan, fom den til fidu

finnesjUti Spiritu Nitri, och fedan per alembicum
ofverdrager, blifver et klart Aqua Regis, fom äl-

ven icke genom deftillation formar med fig taga

.GuU. Men då fiftnåmde Salmiac uplofes i Spi-

ritu Nitri, och Solutionen fedan allenaft filtreras

fuUkomligen val genom tryck-papper ifrån all

orenlighet 5 fäs dä et gult Aqua Regis , fom
gor Gullet med fig flygtigt genom dcilillation.

Den ftarka flygtig-gorande verkan, fom detta A-^
qua Regis åger, rones på följande fått : tag hel
fint eller 24 karatigt GuU och los up i detta Aqua
Regis, få at hvarken något ouploft Gull eller nå-
got annat hvitt ftoft ofrigt fkonjes, afdeftillera fe-

dan genom retortvattnet derifran med liten hetta,

til defs lemningen i retorten börjar blifva blod-
röd och til confiftancen likna en olja. Uttag då
glafet [och ftåll i kölden , få fkall folntionen af-

D f fteljia^
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ftelna likafom et Vax eller Smor, Gjut derpä
nytt famma flags Aqua Regis och ftåll i fand-car,

pellen, at åter uplofa och frail-deftillera med lika'

lindrig varma. Continuera detta arbete flera gån-

j

gor efter hvarannan. Sedan nu menftrui ftyrka»

genom flera fådana uplosningar och abftraétioner

medelft liten hetta blifvit famlad och concentre-

rad ; gifves vid flutet ftarkare hetta, då man flcal

finna icke allenaft Saffrans-gula droppar ofver-

dellillera, utan ock et blod-rödt falt uplliga^hvil-

ket dels uti langa och tunna Cryilaller hopetaU
få til retort-taket fom i halfen fig fubiimerar och
loft anfätter, dels ock den-id fig £ifter, liknan-

de en blod-rod anftruken fårg. GuU-cryllaller-

ne fitta få loft, at de genom minfta (kakning och
glafcts ovarfimma handtering, dådet uttages, fal-

la ned 3 dock om glafet eller retorten forft får

orubbad, fom fnaraft af fig fjelf fvalna genom el-

dens uttagning , fkadar intet fedan,om de flvuUe

falla ned > emedan de då icke faftna vid denofriga

på bottnen liggande hop-fraåkafvalaguU-folutio-

ncn, utan kunna med liten moda fåfom lofa ut-

fkakas ur retorten i recipienten atoka den derbe-

finteliga gula flygtig-gjorda GuU-våtfkan til defs

tårg och halt. Enar pä forenämde lätt fortfares

med uplosningar och ab ftraétioner at nyttAqua Re-
gis hvarjegång, finner man folutionen i retorten

alt mer och mer minfl^as och aftaga, famt et h vitt

ouplofeligt ftoh eller pulver alt mer och mer i

Itäilet tiltaga, til defs omfider alt Gulletpå detta

fätt^)lifvit ofver-deftilleradt och flygtigtgjordt.

Det hvita pulfvret kan få mycket mindre fåjas at'

menftruo härkomma, fom et lådanr Aqua Regis

for fig allena icke lemnar efter defs de ftillation nå-

got
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gotpulfver. Vid detta arbetet tans ock, at då

nytt Jiqua Regis pägjutes , deraf ailadkommes en
ftarkarc hetta och kokning, än vid forlla uplofnin-

gcn 5 limit at vid hvarje ny uplofning 1 judningen

och hettan llarkare biifver, dock efter näfttor-

utgangne abllraftions hettas belkafFenhet mer el-

ler mindre. Och ehiiruväl genom liten hetta en
blod-rod folution lemnas; likväl finnes efter llar-

kare hetta en del Metallifkt eller corporalifkt

GuU ofrig i fä at genom ännu frarkare eldning,

menllruum iträn GuUet fldljes och lemnar det

'lamma efter lig , förutan hvad fom dermed gjordt

följe och blitvit fiygtigt. Då altfä nytt Aqua
Regis gjutes iippä lemningen i retorten, at å nyo
uplöfas, mälle hvarje gang noga i akttagas, at al-

lenaft litet i fanderderpä flås, til at derigenom to-

rekomma en alt for flark .brusning , fjudningock
ofverkokning, hvilken fä mycket mindre då be- .

faras, nar glafets rymd flera refor kommer atofver-

tråffa lofe^ vattnets, til defsforfta hettan ockfjud-
ijingen förbigått . da fedan .mera tilgjutas kan, u-

tan fruktan for ofver-kokning. Ifr;-n det genom
de forfta deftillationer arhällna gula Gull- vattnet,
kan efter dels famling menllruum antingen me-
delfl retort eller ock kolf med hjclm klart abllra-

heras, dock m^d lindrig vårma: ty fiiftån Gul-
let icke år lå flygtigt uti detta defs menltruo ef-

ter forlla ofverftigningen, iom det förut var 3 fä

har jag likväl funnit, at det genom en oforfig-

•

ti^ alt for ftark gifven hetta hunnit up i hjelmen
pa en hvog kolf. Sedan menllruum blifvit

Ifciigdt ifrån defs innchafde och med lig ofver-

delHllerte Gull, år det otrigeet rubin-rodt fiilt ,

hvilket af liten hetta fmälter, och i kölden Itcl-

nar j
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liars men af kall luft deliquefcerar det^åfven fom
alla andra .uti Salt«fyni upiofte kroppar* For 6f-

rigt, fä låter Aqua Regis genom llarkare hetta

Jkilja fig ifrän detta roda Saltet, och Icmnar dä et

corporalifkt Guil efter fig, fom det fornt var: fä

at ehuru fixt och eld-fail GuUet i allmänhet häl-

les, och vcrkeligen fä år for fig allena uti defs

Metaliiika och corporalifka form och Ikapnad;
likväl at föregående ron finnes vara äfven fä fiy(?-

tigt^ fom någon annan oådel Metall , dä det uplo-

fes och blandas med flygtiga falter.

Koppar upl(5ft i Aqua Regis gor folutionen

gron^ men genom deftillation frånfkiljes våtfkan

klar 5 och fcdan fublimeras kopparen af glödan-

de hetta ^ dock tunat och näftan fom angeHogen^
med mänga ftrgor ^ g™'^? blä^ purpur, hvit,

med flera, och fi.nnes lika fom hvita fjun eller

fammanfatte träs-ändar hänga i retort-halfen. Den
ofriga pä bottnen liggande med acido falis fam-
man-fmälte Kopparen var dels rod , dels blå.

Tre delar Koppar och en del fint GuU uploftc

i Aqua Regis och fammangutne, gäfvo genom
deftillarion et klart menftruum : vidare flögs et

nytt Aqua Regis derpä och abftraherades 9

famt fortfors pä lika fatt flera gängor, men in-

tet firgadt vatten ofyer-deftilieradc , utan alle-

naft et klart, falt hettan gjordes hel glödan-

de vid flutet af hvarje abftraclion fä for retort-

kulan, lom halfva halfen. De ofvergängne fam-

lade klara vattnen ikilgdes fedan ifrän deras inne-

hall medelftofverdragning genom kolf och hjelm,

da en gron coagulerad våt (ka med Salt ärholts til-

lika med nägot corporalifl-it GuU, hvilket fig re-

ducerat, fkönt än hettan icke varit ilark. Med
10



lo delar Koppar och en del Gull forloktes iiplos-

ningen, blanningen och abftracHonerne flera gån-

ger efter hvarannan pä lika fått, fom om de fore-

närade 3 delar Koppar med en del Gull (iigt

år; äfven ofver-deltillcrades menftruiim uti koif

medhjelm, nämligen alla fimilade forlla genom
retort ofver-drifne vattnen, och fants åfven dec

i kolfven der efter ofverblefne , vara et grönt

falt tillika med något reducciadt Gull. Sä athår-

af flöts, at, oanfedt Aqua Regis med fig ofver-

flåpat fä vålnägot af Kopparen^ fom Gullet 3 lik-

väl defle Metaller icke llarkare med hvarannan

uti detta lofe- vattnet varit förenade, än at de af

cn fä liten hetta fedan Ikilts ät, och Gullet til en

del fig reducerat. Det fom hg i rctortcrne ge-

nom glödande hetta lublimerat, var dels et gul-

grönt itoft dels ock hvitt, och lag åfven uti hal-

fen lofl:, likafom en klafe affammaniatta fjun. Re-

fiduum eller lemningen pä bottnen var famman-

fmålt, til färgen mörkbrun med grönt der ibland,

och fyntes corporalilkt eller reducerat Gull der-

hos. Med den våtlkan, fom ofver-deflillerat, ut-

flvolgdes det fom fig i halfen fublimerat, utan at

rora något af det fom lag pä bottnen, och vardt

vattnet deraf grönt, famt fans deribland något

Gull utifmäfmulor fom fand, hvilka lade fig pä^

bottnen af det utlkolgde godiet.^ Nägot litet af

befagde gröna folution vid pafs 4 eller f Skp:d

af lilla probcr-centner- vigten, flögs uti cn fl^jerf-

vel och lades deruti Alcalifkt fak til faturaiions-

punften, famt forflaggades med bly och afdrefs

pä capell, dä deraf et Gull-korn vants, fom vog

4f lod efter bly-kornets jafdragning , och gor un-

*gefdr 3, til 3iproCent.En annan gäng prs:cipitera-

i

^ des
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des med Alcali fixo et dylikt utflcjolgt uploft Tu-

blimat af en annan blanning utaf i del GuU med
5 delar Koppar, uti Aqua Regis uplofte, hvilken
flera gånger efter hva*"rannan blifvit fblverad och
abftrah^rad pä förr omrörde fatt. Det prcecipi-

terade var dels blart, dels purpurfargat pulfver

(fom efter utlaknin^en och torkningen famt fjelf-

va filtrer-papperens förbränning, h vilkas afka til-

lika med innehållet nimmanvågdesat proberas),och

holt I o lod öuil efter <58i lod fadan mvågen blan-

ning, eller Httt pi^oCent, En del af den öf-

ver-dellillerte klara våfkan eller Aqua Regis grum-
lades väl icke af dertil giiten Aicaiiik lut^ochickc

eller föll något i forftone, men fick fedan enrod^
nad, och iyntes efter dcfs ilällning i värman et

rödt fediment i löfa yfviga flockarvid bottnen 5

da ock vattnet dereftcr klarnade. Utur en annan

del ater, fom icke fédan gjordes varm^föll genom
AlcaliQc lut et grått fediment flock-tals, af lika

lös Hunmanfättning, dock utan at vattnet fedan

forlorldc något m irkeligt af defs ix>dnad Bägge
blanningarna blefvo dcrefter fammangutne, och
coagulerades våtfkan, genom afdetlDlering, til en

falt-mafTa , fom hade någon fvarta under, och
proberades pa Gull^ men hölt ailenaft et fpår der-

af, eller | gran efter 7 mark. 14I lod mark-vigt,

fom gör ej mer ån proCent.

Jårn uti Aqua Regis uplölfc
,

gifver genom
deriillation en gul våtflca i recipienten, fom häl-

ler jårn, och med gladande hetta pa flutet et gult

famt rödt fublimat. Under päiläende eldning öf-

vergingo fmä gniftror i halfen, och foUo der ned
i cn hög. Up i retort-taket hms efter ugnens af-

kylning et röd -brunt fublimat, fom ganfka faft:

vid
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vid glafet fatt, och fvirligen deriträn hvarkenmed

Vatten affkoljas eller med Aqua Regis frän-folve-

ras kunde. Refiduum pä bottnen var dels rodÖ

dels mörkt.

Då en del GuU och 3 delar jårn-fvarf-fpan hvar-

dera for fig uti Aqua Regis uplofas och fedan

fammangjutas 5 famt ftållas i hettan, at åter varda

fkilgde ifrån menftruo 5
genom defs från-deftille-

ringv komma forft klara droppar med liten värma,

men med ftarkare, gula, hvilka uti guhiande o-

kas med eldens påokning. Med glödande hetta

upfteg i halfen en blod-rod våtflva llrim.mevisjfom

der afftelnadc, Äfven follo ned midt i retort-

halfen vidpafs, en hop blänkande gnillror, hvil-

ka fig der i en hog famlade. Sedan ugnen tilli-

ka med glafet Ivalnat, utfkolgdes den i halfen af

de ditfallne blänkande gnillror famlade högen och

deftruerades til defs fyra med AlcaUfk lut, af-

fkolgdes , torkades och prob^rades på Gull, famt

fcxm hålla 9 lod Gull efter centneren eller 100

Skälptd. Den gula ofver-deftillerte våtfkan prse-

cipitcrades ganlka litet at pottafk-lut, och holl

intet Gull. Men det dcrifrän genom filtrer- pap-

per filade vattnet, fick, fedan det något tått

Itå, en (kon rod £irg 5 dock utan at der efter nå-

gon fällning märkas kunde. H vårföre, emedan
formodeligcn denna vackra roda farg af Guilet ha-

de fit urfprung, fä af-deftillerades vattnet der-

ifrån ad ficcum, och var det et grått falt, hvar hos

efter defs pulverifering fyntcs fmå hvita biånkan-

de gniftror,lyfande, fom 'fonderfiottbårg-cryftall.

Detta Salt bolt, efter derä gjordtprof, 4 lod

Gull på centnern. Eljeft voro i retorten fubli-

merade röda GuU-cryftallcr , lika dem, fom af

Gull



Gull allena med Aqua Regis åftadkommas , ocU
hvarom ofvan blifvit förmält, jåmvålock härocll
der hvitacryftaller-Det pä bottnen i retörcenqvar|
liggande, var dels roJt^fora cn crociis Martis^dels
ock mork-grätt , famt der ibland något Gull (yn-
ligt. Uppä detta refidimm flögs å nyo frifkt fam-
m;i llags Aqua Regis, nämligen gjordt af Spiritu
Nitri med deruti uplort Salmiac, och fiks

genom deftiliation deraf åfven en gul våtika^ famt
ct gult fublimat efterfl: j men inga upftigande ly*

lande gniftror i halfen, fåfom forIla gängen. Eljefl:

var ock nägot tunnt och fint ftoft up i retort-taket
häfvic, jämvål ock nägra röda famt hvita cryftal*

Jer, men icke fä mycket, fom för ila gängen. Det
ofriga pä bottnen var ungefår likt den förfta lem*
ningen.

Tre delar Tenn och en del Gull uti Aqua Re-
gis uplotte och famman-blandade, gifva genoni
dcliillationet cryilalliikt falt, fom uti retort-hal-

fen upttiger vid början af eldningen med litei^i

varma ^ men fmålter och (koljes fedan at, famt

flilier ned i recipienten genom den deflillerandc^

vätfkan. Menitruum, iom ofverftiger, blif|

ver gult, och flåpar nägot Gull, jämte Tennet
med fig i recipienten. Efter ofverftänden glö-

dande hetta , fiins nägot litet gult falt, närmaft ku-

lan , hafva fig i halfen fattat fäfom ock ofvan uti

kulan , famt en hvit , eller gråaktig tunn falt*

maifa med en rodaktig fläck uti. QYarlefvornc

pä bottnen hade anfeende af Silfvcr i Ikifvor lig-

gande, jämte gula glasaktiga flagor deribland,

och hknade for ofrigt en förvittrad Vitriol eller

fom af värman fatt en calciaations bvitnad.

Aqu^s
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Aqiias Regis förhållande til Silfver och Gull
tilfammans, finnes ^if di n belkafFcnhet , at fedafi

Silfret blifvit uploit i fkedvatten eller Saltpeter-

Spiritus, och Gull för fig allena uti Aqua Regis,

och bagge folutionerne iammangjutas, blifvereti

prxcipitation af det uplolla Silfvret til et åmne at

luna cornca. Abllraberas dcrehcr vatfkaii och
fedan ftarkare lamt glödande hetta brukas 5 Imål-

ter blanningen tilfanimans, och blifver fom en lu-

na cornea5 dock något mörkare och mer pä grönt

ftodjande. Ehuru mairan hade anfeende af en ho-

mogen lammanbianning af Gull och vSiltver i den*

na fliapnaden, fants likväl något af Gullet hafva

fig reducerat, fom underft pa bottnen låg. Gan*
fka litet fublimeradcs i retort- halfen och var alle*

naft fom en angeftogen tunn hinna, fiåck-tals hat

och der, dels hvit, dels guL Den ofverdeftil-

lerade vätlkan tyktes vilja något litet ftodjä

pä gul farg, och refiduum 1 retorten hade nå-'

gon rodna omkring det fmälta godfet, iom alle-

naft utanpå glafet fyntes. Dä nytt Aqua .Regis

härpå gots, at uplofa Gullet, Ikedde det med häf-

tighet, hetta och effervefcence, forholt fig ock
lika efter den andra och fiere abftra6kioner och
pägjurningar. Af lindrig hetta fyntes val blan-

nin^en blifva rod , fedan den efter våtfkans for-

utgangne fråndellillation någon tid deruti ftåttj

men var likväl ingen förening af jämn-godblan-
ning, utan allenaft en luna cornea, til ytan färgad
med den coagulerte Gull-folutionen5 0ch då het*

rati ftarkare gjordes, reducerades .etter hand Gul-
let. Proportionen af det härtil brukade Gull e-
mot Silfvrctf, var fom^i* til 5*

E Aqu^
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AquK Regis forhållande til bly och Gull pa

famma blannings-fått,fom nåft förut med SiUvret^

famt 3 delar af blyet emot en del Gull, var ock
nåftan af famma befkafFcnhet. Ty faftån, efter

jmenftrui af-deftillation, den ofrige torra blannia-

gen holts någon tiduti jåmn hetta, och plumbum
corneum deraf blef rodt, famt hade uti brottetea
lika rodna 3 var likvål icke nägon förening af ho-

mogen eller jämngod bla^ming uti denna i-ormcn

af defla tvånne metaller, i fynnerhet fom Guilet
af någon ftarkarc hetta reducerades och fkilgdes

derifrån. Den ofver-deftillerade våtfkan var guly,

men eljeft fyntes icke något vara fublimerat.

Af en del Gull och 3 delar Zink i Aqua Regis,

uploftc och fammanblandade, kom genom deftil»

lation ingen gul färgad våtfta , icke eller fubli^

merades nägot tort > men på flutet, då retorten,

få til kuW fom haltva halfen vardt glödgande,
upfteg en våtfka klar fom vatten, hvilkeni halfea

afftelnade utan at hinna ftort längre fram, än der

han va,r glödande het. Efter ugnens och glafetst

ttkylning, fans forenåmde klara våtlka, uti hvitai

finaftrimor afftelnad pä alla fidor af retort-kulan,

och liknade en tunn frufen olja. Men det fom i

halfen fig famlat, och under vågen ftclnat, utanat

hinna längre fram, var nägot tjockare- Sedam
glafet med defs vidfattc rccipient någon tid kom-
mit at ftå i kalla vinter- luften , dock in uti et

rum vid fonftret
,

deliquefcerade den afftelnade

våtfkan ocli foU ned dels i recipienten dels ock pl

refiduum i kulan^och vardt det klara ofver-dellil-

Irrade mcnftruum deraf gult famt gulnade Itrinior*

na i kulan. Retorten var med vät blåfa vid re-,

cipicntcn fogad, fom efter uttagningen utur ugnen
icke
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icke flms hafva blifvit corröderad under piftaende

eldnings men icke defto mindre har kalla luttcns

hiktighet trångt fig derigenom och fmåltningen

altadkommit. Och ehuru den atftelnade olje-lika

våtfkan fyntes då vara hvit 5 mälle den likväl hoi
fig haft gull ) hvilket fä val fårgat det tilforené

jérver-deltilleradc klara vattnet-, fom gul-färgat

iftrimorna i retort-kulaii^ Refiduum pä bottnen
var en famman-fmålt mafTa, rod-brun til fårgen,

med reduceradt Gull deribland.

Aqusc Regis förhållande til Wifmut, årfadant

at denna half-metall der uti uplofes och blifver

under folutions arbetningen i forftcne grontj meil

klarnar fedan fom vatten. Genom deftillationglf

Wifmuten efter hand alt mer och mer ofver, m^-
delft itererade lolutioner och abftraétioncr.

Gull och Wifmut i Aqva Regis tilfammans

uploile, gora ockfå genom deftulationer efter

hand pä famma fått med vattnet tilhopafoljei re-

cipienten.

Tre delar Arfenik och en del Gull i AquaRe-
gis tillammans uplofte, gifva ingen guUfargad
vätfka genom deftillation ifrån fig. Et blod-rodt

hop-fmålt refiduum lemmas i retorten efter fkeddi

eldning utur fanden med medelmåttig hetta.Men da
hettan okes, hvitnar det ochuphåfves likafom i me-
taUifka (kifvor eller flagor, fom dock vid bottnea
til någon del håfta. Omfider med god glödande
glafets hetta går Afeniken mer der ifrån j dock
kunde Gullet icke til fullo derifrän befrias , a*
tan var detj under i fynnerhet, nog hvitt.

.E z Fårg-
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Fårg-Cobolts regulus uploles ock i AquaRc-
gisj famtgoresat detta menftruo åtven flygtig^

pä famma fått Ibm metallerne. <

Gull och Fårg-cobols-regulus , tilfammans

iiplofte uti berörde lofe-vatten , förhålla lig der-

til på lika fått. Eljeft dä Gull och bemålte regu-

lus famman-fmåltas och fedan calcineras , fås af

lådan kalk genom behörig fnialt-hetta et purpur-

fårgat glas, jåmte en GuU-blandad regulus , hålll

allenaft någon liten del af Gull deruti ingår5atuti*

gora famma färgade glas. Men ämnet til detta

glas 5 eller det med regulo Cobolti calcineradc

Gull lofcs ånnu fnarare up i Aqua Regis, och go*

res af detta vatten flygtigt, i fynnerhet genom
itereräde uplosningar och abftraftioner.

Regulus Antimonii loles icke få egenteligcn

up i Aqua Regis , utan rifves faft mer dcraf fon-

der til en kalk med ftark fjudning ofver elden^

Dock om vattnet fedan af-deftilleras, följer något

afAntimonio m^d up i rctorten och' dels hals.

Då en del Gull i Aqua Regis uplofes och 3 eU
ler flere delar af Regulo Antimonii genom berör-

de vatten corroderas , fammanblandas, och men-
ftruum fedan derifrån ftiiljes, forft med lindrig

hetta och fedan grade-vis ftarkare , til defs glafet

eller retorten väl glödgande varder s fublimeras»

något gult puifvcr-aktigt up i retorten och hal-

fen, beilående af Antimonio , blandadt med Gull,,

famt fås et gult gullhaltigt vatten i recipienten.

BE



BESKRIFNING
Tä en Violett Färg af Sten-Mdjfa ,

Ingifvcn

Af

SACHARIAS WESTBECK.

emene man brukar allehanda Stcn-maflar^at

tårga med 5 utan at gora fynnerlig IkiUnad

på deras fårfkildta flag eller Botanifka

namn och fordelningar. De åro likväl icke alle

lika nyttige til fårgning , och gifva ej eller alle

\
lika farg. Herr Archiatcm och Riddaren Lin-

\ N^us har utidefs Flora Svecica upteknat^ hvil-

j ka arter af Sten-måfla varit honom i fynnerhet be-

f
kante, fåfom brukelige til at fatta någon vifsfärg

pä Tyger. Befynnerligen har bemålte Herr Ar-

\ chiater, få val fom Herr ProfefTor Kalm, uti

{ deras Rcie-befkritningar , omtalt den roda eller

? Purpur-fargen^hvilken, under namn afBytte-lått,

I tilredcs af den flags ften-maffa, fom uti Flora

Svecica år upford under Num, 941.

Men et annat flag af Sten-målfa, fom Uti Flo-

ra Svecica befkrifves under Num. pdp^och der

kallas Lxchen foUaceus umhilicatus^fubtusjacunofus^

har ej tilforene varit fårfkildt bekant, iåfomtjen-

lig, at fatta en vacker rod eller Violett farg på

Denna Måffa (kiljes låtteligen ifrån andra ften-

mallar derigenom , at han fer ut, fom han vore

brand eller' fvedd^ år tunn fåfom papper j går

fonder då han år torr, fä fnart men rorer honoms
E 5 fit-
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.
fitter fiiftjid ftencn med en enda liten rot , midt
under Maffe-flingan

i år buldig éfvcr alt, och
defla bukter åro på undra fidan holige eller ero*
pige.

^
Han famlas, åfven fom annan Sten-måfla,hålft

da vädret år fuktigt eller rågn infaller j ty däflåp-
per han Stenciraldrabåft. Vil man annan tid ta^a
honom , måfte man flå vatten på ftenen, då Mar-
fan hånger båttre tilfamman. Han torkas fedan
ganfka val, och renfas ifrån jord och annan målFa,
lom vuxit

^
genom honom} lågges fä uti et kol-

fat och fkoljcs väl ; hvarefter vattnet kramas val
utur honom. Sjelfva fårgniugen med denna måf-
la, forråttas medelft urine, på famina iått, fom
med andra Sten-målTar. Färgen blir åkta, och
fitter vål uti.

De» 16 Febr.

Herm/ands Stads belägenhet^
Bejiåmd genom Obfervationer

Af
NILS SCHENMARK,

nder det jag, åren ijf i och ly^i , uppi
Kongl. Vetenfkaps Academiens anftalt,
viftades i Hernofand, at derftådes foka få

några correfpondenta Obfervationer på Månans
och Martis Parallaxis, emot dem, fom Franlka

Aftro-



Aftronomcn Herr De la Caille, under lam-

ma tid 5 anftåldevid Caput Bonas Spei j foktejag

ock^at i gorligafte måtto utröna Hernofands Stads

belägenhet, få i anfeende til Longitude fom La-

titude. Hvad jag funnit, har jag nu den aranat

éfverlcfnna.

Jag vil börja med Latituden eller Pol-hogdcn^

I

til hvars århållandc jag bctjåntc mig af en Qua*

drant af Mefling, om z fots Radius, forfedd med
Tub af fammalångd, dock utan Micrometer^pa

i hvilken Limbus var afdelt til hvar fjette minut,

och fedan, medelft Transvcrfal-linier, hvarje mi-

nut utmärkt. Denne Qiiadrant var den famma^
fom Herr Hellant tilforene altid brukat til

^e Obfervationer, hvilka han, tid efter annan,

jmeddelt Academicn. Jag tog med honom åtfkil-

liga Stjérnors hogder, få val i Södra, lom Norra

Meridianen, på det Quadrantens mifsvifning ej

måtte fororfaka något mårkeligt fel uti Pol-hog-

den. Jag hade Uret i god ordning, at jag deraf

visfte tiden, når Stjernorne eller Solen voro i Me-
ridianen eller Culmjnerade , då deras hogd altid

inom 4 minuters tid blef tagen.

Hogderir Söder. Forfta Columnen år St jer-

nans eller Solens fynliga hogd, fådan fom Qiia*

dranten den gifvit, hvarvid år at mårka, det fyn-

liga hogden for Solens medelpunét hår år utlatt

,

fedan defs halfva diameter , hvilken de dagarna

var i6 min. ii fec. år afdragen ifrån hogden af

defs Norra brådd, fom blcf Obferverad. Uti an-

dra Columnen fiå famma hogder, corrigcrade for

Refraftion, och jåmvål, hvad Solen angår, for

Parallaxis. Uti den tredie år Stjernans eller So-

lens Déclinatioii, tagen utur KongU Franika Ve*

E 4 tcn-
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tenftaps Academiens Aftronomifka Callcnder tSr

famma ar- Uti den fjärde och fiftä Columnen
finnes iEquatorens hogd, uträknad, i det Decli-
nationen, om han varit Nordlig, blifvit draget
ifrån råcta middags hogden : men lagd dertil , om
han varit Sydlig. • ^

Obfervationcrne åro gjorde i Februarii Må-
nad, är i7f 2. Dagarne äro utmärkte efter gam-
la eller Julianfka Stilen,

Febr.d. Zj-^n
d.25. - -

Medium
Febr,d.23,cfc O

.<1'25, * -

Medium
d.23,/3n
d.a^,Sirius

d, 25, Solen

Fcb, d. 26. Solen

I.

41-59-30

43.58.30

II.

43.59. O

5948.

5947> o

5947.30
55.59-30
Ii* 4.50
22.24.19

22.47.19

43.58* O

59.46.56

55*58.50

10.59.32

22.22* 6

22.45* 8

III

16 35,15/N

32.24. 9/N
28*36. 2/N

16,23. 20/

S

5* 0.56/S

4-37. 26/

S

IV.

27.22.45

27.22.47

27,22.48

27.22.52

27.23. 2
£7.22.34

Genom medium af defla fex

Utflag, blifver.^quatorens hogd i

Hernofand ^ • ^ Z7 gr. zz m*48 fec^

Complementum deraf ^ år

Bolens hogd - - 6i. 37. 13.

Hogder i Norra Meridianen. Uti tredje Co*
lumnen ftår hår Complementuil'» at Stjernornas»

Peclination, eller deras afftänd ifrån Norra Polen.

Uti den fjcrde, Hernofands Pol-hogd f^idan fomr

dem
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den faller af hvarjc Stjernas obferverade hogd vid

defs Norra Culmination.

T
j

»

IT TTTX X JL • IV.

Febr. d.26,öiCygni

cl Cafliop.

J^Caffiop.

17. 6.15

30.28. 0
27.51.50

31.3730
32. 2.40

17- 3- 5
30.26 20

27.50. 0

31.55.54
32. I. 6

0 , „
45-3W4
32. X2.23

3448.56
31. 3.II

30.37.20

6238.49
62-38*43

62.38.56

62.39. 5
62,38.26

Medium af della f utflag, gor

Poi-hogden - - 6z gr. ;8m. 48. fec.

Genom hogderna i Söder,

fick jag famma Pol-bågd - 6z* 37. iz.

Halfva fkillnaden år Qua-
drantens mifsvisning, och råtta

Pol-hogden, ungefärligen 62. 38. o.

AUenaft en half minut ftorre , an Herr Hel-
i^ANT den tilforene funnit. Se Acad. Han-dl. for

/Lpr. Maj. och Junii Månader, år i7fo.

Hernolands Stads aflländ i Geographifk långd

ifrån Stockholms Meridian, har jag funnit genom
cn Stjernas betäckning af Månen, och tvånncju-
piters innerfta Månes formorkelfer, fomblcfvo på
bagge ftålleii obferverade.

Ar 175^1, den 26 Öftobr. gamla Stilen, öm
morgonen, Obferverades i Stockholm och Her^
noland, at Månen betåkte en Fix-ftjerna uti O-
xens Conftellation , fom af Bayer kallas ^. Jag
har for detta Ph^nomenon gjordt Proje£lion,och
funnit, at dä Stjernan i Hernofand blef betäkt,
Oft. zfjkl 17. 2o m. 12 fcc. var Månens Longi-
tudeiEcUpticann 2.1 gr. 24 min, if,7fec. Men da

E hon 3
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hon, kl. 17. 23min. f 3fec. i Stockholm fyntcsga

bak om Minen, var dennes Long;itude Q S^*
i6 min. 4fec. Manen hade altfa gart i min, f j,

7 fcc. ifrån det Stjcrnan betåktes i Hernofand, til

dels hon betåktes i Stockholm. Denna vågen gick
Månen på 3 m. 4 fecunders tid, til foIjc af def$

motus horarius i Ecliptican, fom då var 37 min.

7 fec. Man råknade altfå i Hernofand, kl, 17. 15
min. 16 fec. når Obfervationen fkedde i Stock-

holm, fom var 17. 23 m. f 3 fec. hvaraf följer, at

Hernofand ligger Vefter om Stockholms meridian,

37 lecunder i tid. ]

Stjernan kom fram midan Manen i Hernofand,

kl. 18, 17 min. 10 fec. då Månens Longitude var^

n g^* fP 3 J 5 2,fec. 1 Stockholm obfcrvera-

des Emcrfionen, kl. 18. 2501. fj fcc. då Månen
var uti n ^'^gr. 3 m. 18, pfec. Skildnadcn, 3 min.

47, 7 fec. biet afMånen genomgången på 6 m. 8 fe- ^

cunders tid. Dertorc var klockan i Hernofand i g

23 min. i8fec. fammaognableck, fom honi Stock-

holm var 18. Z3 m. yj, och altfå blir Meridian
Ikillnaden 39 fecunder i tid. Immerfionen gat dpn
famma 37 fecunder. Jag kan altfå antaga medium
^Uer 38 fecunder for råtta meridian Ikillnaden i

detnårmafte^

Den famma bekräftas ocl^ af tvånnc Corrc-

fpondenta Obfervationer påjupiters innerfta Må-
nes formorkelfer , obfervcrade famma år i Augu-
fti Månad.

4. iz,kl. 1 1.26.m. 24. fce. Imm.LSat.'
i Hcrnofand

11.27. 10, den fammma
i Stockholm

0 fp

i* - o. 46

den
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den i6jd.if.i8.48Jmm.I:fat.iHernof.1 /

if.1p.17, den fammaiStock.j

Medium utvifar tids-flvillnaden - o.yjiL

Om man nu antager tids-fkillnadcn emellan

Upfala och Stockholms Meridianer, fådan fom
den i det nårmafte flkal vara funnen, i min.4ofcc.

och drager derifran 38 fcc, foljér, at Hernofand
ligger ofter om Upfala meridian i m. z.fec. Den
famma jfinnes ock immediate, allenaft i fecund
mindre, genom medium af tre correfpondenta ob^
fervationer pa famma Mane, håilne i Uplala och
Hernofand, d» iz och 26 Augufti, famt den 13
Qftober famma ar.

Til ånnu mera bekråftelfc hårpå, harjagjam-
val jåmnfort Doftor Gisslers i Hernofand gjor-

de Obfervation på Mercurii utgång utur Solen

,

denöMaji, nyaftilen, år ijfj, m^d min Ob-
fervation i Lund.

Mercurius gick aldeles utur Solen,
,

i Hernofand, kl. 1 1.23.1 f.f.m.

i Lund - - II. 4.49.
"

' I

Skillnaden år * - - 1 8 . z6

Om der af dragés (killnaden e-

mellan Upfala och Lund, fom år i det

nårmalte - - » * 17.10.

Blir emellan Upfalaoch Hernofands

Meridianer r - • - - i, 6.

Dock lårer vara fåkraft,at hålla fig vid den for-

fta determinationen
,
genom Stjernans betäckning

af Månen, hvarigenom Hernoland kommer at

ligga j m.zfec. i tid, eller o gr. if m. 50 fec. Öller

om
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om Upfala meridian. På den nya Svenfka Genc^"
ral Cartan ftär Hernofand zy min. af en grad Öfter
om Upfala meridian. Deremot år Pol-hogdender
et par minuter för liten.

Emedan jag ock, emot Herr Aboten De la
Caili.es vid Caput Bon^ Spei gjorde Obferva-

tioner på Jupiters innérfta Månes formorkelfer,

fick i Hernofand trenne motfvarande; torde jag

åfven vid detta tilfålic få lof atunderfoka Longi-

tuden af famma Cap. Dagarne åro vid defla Ob-?

lervationer namde eher nya ftilen^

ijfi^OÖ:. zz. if.f I. jPjImm. I. i] f
Hernofand!

^
I5'.f5.43. den fam-p^^^^^c-

mavidCap.J

175-15 Jan. 10. 9* f. o. Em. I. il
,

Hernofindj

p. 6. fl. den famma
vid Cap.

Fcb, i8- 7- o. Em. I. i*!

Hernofand!

7. 3 5. f 3,denfammaj*
^

vid Cap.j

Medium af defta tre par, vifar, at Caput Bonse
Spci ligger Öfter om Hernofands meridian, i min.

5-7 fec. i tid, foijakteiigen Öfter om Upfala meri-'

dian 2 min, fp fec. i tid, ellcr44min.4f fecunder

af en grad. ,

Formodeligen har Herr De la Caille up-
pehållit fig och gjort fina Obfervationer uti eller

åtminftonc nåra in til den, Hoilåndarena tilhoriga

Fäftniiigen, pä denna ytterfta udden af Africa,om
hvars
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hvars råtta belägenhet i Öfter eller Veftcr om nå-

gon bekant meridian, Geographerne hårrils varit

l ä mycket ovifie , til ej ringa ofäkerhct for dc

Sjo-farande.

Jag Obferverade Jupiters Manars formorkelfer

.med en zo fots Refraäions-Tub.

Anmärkning om Jord-Pärons nytta.

Ingifvcn

Af

DETLOF HEIJKE.

genom atfkilliga til Kongl. Vetenfkaps Acade-.

Imien inkomna Ron och berattelfer, åromän*
ga formoner angifne, och den nytta befkrif-

ven, fom Potatocs eller Jord-påron tilbringa hus-

hållningen.

En befynnerlig omftåndighet af denna frukten

har jag nyligen haft tilfålle fe och mårka, fom jag

ej funnit tilforene vara omnåmd. Den är forfokc

af Comminifterns i Lindesberg Flcrr Lars Ut--
TERSTRoMs Huftru, hvilken gor fig pä alt fått

moda, at bringa denna jord-frukt i allmännare
bruk, hvartil Allmogen vifar liten lult, ehuru
defs flvotlel och nyttjande mycket flculle under-
llodja defs hushållning.

Af Jord-påronen torkas ftalct eller yttra hin-

nan bart med et groft blaggarns-klåde: de rifvaS

pä Rcf-jårn : maflaii lägges i vatten pch vrides

ut, hvarigenom det fina mjölet århållcs, fom år

bekant vara til atfkilliga bruk fortråfFelig godtock
fördelaktigt; den utvridnc maiTan lägges-^tit tuitt

pa
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pa papper 5 ftålles i en lang jårn-panna, at torkas i

bak-ugn helt llngfamt och vid liten vårma. Då
den år torr, kramas den fakta fonder til Imå gryns
ftorlek. Alt mjölet eller det finare fiktas ifrän

med grof hår-fikt, och brukas med nytta til kok-
ning.

Grynen hafva famma egenfkap^fom Sego-gryn:
de fmålta under kokningen och gora Soppan Ce-
Ic-aktig.

'

Kokade på famma fått och med tilhjelp af

famma fiker, fom Sego, gifva en rått god och be-
hagelig Soppa, hvartil ej få mycket behofves

,

fom at Sego-gryn. De tåla ej mycken kokning,
hvarfore de ej låggas i pannan, forr ån det ofriga

måftadels år til fullo kokadt. -

-Of"" '
" "' " '

'

""

—

»-^
- '

'

" '— ' """ " II •

UTDRAG
Af tvänne til KongL Fetenlkaps Acackmien inkomna

Hamilimar.

i-

crr Jacob Hultstedt , hvilken några ar,

J[ J|^ fafom Vice Conful, villats uti Cadix , har

til Academien behagat ingifva en beråttelfe,Jiuru

han icke allcnaft aftrovårdiga Män i Spanien hort,

Utan ock fjelf fedt, at giftiga Sår, foroifakadeaf

rafande hundars , Ormars och andra flirliga djurs

bett, blifvit ganfkå fnart och lyckeligen botadé

genom en flags ften, den de i Spanien kiiWa Piedra

dela Serpente eller Orm-ltenen, hvilken, då den

jägges på fåret 5 fålter fig dervid och drager

Ut alt giftet. Samma nyttiga tlen, foregifvesvå^

xa
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xaiiti hutvudct pa et flags Ormar uti Oft-Indicn,

men fkal ,
enligt några nyare Spanila Auétorers,

pafanno-lika llcäl gnmdade meningar ^ ej annat

vara, ån en bit Hjort-horn, lindrigt ftekt elden:

åtminftone flcal llekt Hjort-horn genom atfkilliga

forfok funnits hafva famma goda verkan, fom den

fä kallade Lapis Serpentinus eilerOrm-ften- Den
fkal ock tjéna emot giftiga bölder och vifla fvara

fvuUnader.

Sattet at tillämpa ftcnen, Sr, ^t med en nal

ftickes hol på det bitna Itållet , at nägot blod

kommer ut : ftencn fättes dcrpa, fom ftrax fu2;cr

lig faft och fittcraf fig fjeJf, til d^efs alt giftetår

utdragit. Han tvättas fedan i mjölk, och kan dcrpå

ä nyo brukas. Stenarna plåga göras runda, litet

mindre ån en Sex-ftyfver, tredubbclt tjockare

midtuppå ån emot bräddarna. Academien haller

vårdt, at lemna det allmänna kunfkap om denna
meningen, och upmuntra dem, fom hafva tilfållc

dertil,atforf6ka,om ftekt Hjort-horn hafverenfå-

dan verkan, famt ledan gifva Academien del af hvad
degenomRon och forfarenhet funnit.Det vore ock
nyttigt, at forfoka andra djurs horn.

II.

HerrCarl Fr. Renstuom har funnit följande

Hus-medel nyttigt emot Ältan och Tredje-dags
fråflar^om Våren, I/f 3, häri Stockholm. Man ta-

ger en njupa Kardus- tobak och dubbelt få mycket
furt rifvitbr6d,gor deraf, med en tilråckelig myc-
kenhet Vin-åttika, en deg, hviiken man lägger på
bågge armarna, miit ofver pulfen,- binder väl om,
och låter det ligga i Z4timar,til defs några blåfor fin-

nas updragnc, hvitkaman ej bor öppna, utan låta af
Ögfjelfv;4 torkas,

m # #
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inbordeSi^ gaf anledning til engrundelig förklarinÄ

på liafvets Ebb och Flod. ^fag kan^ej gora fafnj

ma förklaring begripelig ^ med inindre mig tillal

tes 5 at förut litet orda om fjelfva tyngden. i

At alla krappar^i proportion af deras ftorleÉ

och täthet, gora tikafofn nägot motftånd, då dJ
fköla lyftas ifrån jörden : fordra en vifs kraft, al

uppehållas ifråu jorden; men déremot falla litt

och af naturlig drift, ladrått tilbaka til jordeiii

fä fnartde fläppas , det fåges komma at deral

tyngda Utanatmed någon fli-t underfol^a, befkaf:-

fenheten af detta kta{)pa;rnas förhållande, bekym^
rade man fig långe allenaft om,at utgrmida orfakeft

dertil.

Ants^TotELEs nogde fig med at faga-, det

tyngden fororfakas af ei% natiiriig boj elfe hos krop -

parna, at komma Jordens vmedel-puncfc fä nåra

iom m6j€ligt år. ^ CotERjiicus foregaf. Ät alla

kroppar, lafom delar afJorden, dä de äro Ikilde

iffån henne ^ af medfkapad förborgad drift, foka

at åter blifv^a med henne, fåfbm med fit hela^

förenade. Sådana TorklaringaT iåra oIs intet mer^

ån vi visfte förut: tvärtom, de gifva oftaft flilfka

begrep om fjelfva faken^' och hindra vidare un-

derfokningar : hvarfore ock flike beryktade och
uti Schölaftilka Philofophien fä mycket åberopa:*

de förborgade egenåcapef eller ^aliiates occult^e^

med råtta af de nyare,Naturkunnigauthvisfläs,ftår

de utgifvås fåföm grund-fatfer, ät förkhra tiägoii

verkan i Naturen.
Gassendus och KEPLE;a tillade jorden eh

Magnetifk kraft, at dragaalla kroppar til fig 3 men
huru gardet då til med den Magnetifka kraften?

fådantår, at uplofa cii gåtaj mod en aiiiian lika

mork.



morki Cartesius bod til at gä närmare pa fa-

ken. Man antager for en onekelig Mechaniffc

llanning, at ingen kropp kan lättas i rorelfe^med

mindre nägon annan^ redan i rorelfe ftadd^ genorri

defs ånftot eller tryckning fororlakar lamma ro-

relfe : foljakteligen måfte , efter defs tankarj gif-

vas nägon ehuru ofynlig och for alla vira utvär-

tes finnen omårkelig materia, fom trycker eller

forer alla kroppar til Jordens medel-pun6t. Sam*
ma materia, om hon fkal forma gora åftundad

verkan 5 mäåevara uti ftändig och häftig rorel-

fe omkring jorden. Der hafve vi efl Cartefia-

niik virfvel (*) Virfvelens rorelfe år " mycket
häftigare, ån jordens omkring Svång-axelen: i

följe dcraf har han ock ftorre Centrifugai kraft,

ån kropparna på jorden. Derfore trycker virf-

velen kropparna til jordens medel-punét, pä Ii*-

ka fatt och for famma orfak , fom agnirne uti et

fåll, dä det risflas, fkilja fig ifrån den tyngre

iåden och famka fig midt i fallet. Ehvad riiodä

mänge ftore Mån^gjordt fig, at forfvara denna
Ikenfagra theorie ^ och forlika henne rhed Nätii-^

ren, emot hvilken hon, vid nogare flkårfkådande,^

pä alla fidor fynes ftota^ hafva de dock ej for-

mått undanrodj a fvåripheterna > utan häfvä faft

mei^a ihveklat dem i ftorre mörker. Om grun-
den til hela Cärtesii Natur- lära år falfk^ näm-
ligen, at uti den omäteiiga verlds-rymden intet:

tomt rum gifves ^ utan alt år fullt af materia 5

få borde ej väntas, at åbyggnaden (kulle häf-

ta låiigt beftånd , oaktadt Byggraäftareils flkicke-

F ^ lig-*

('''0 Jämför hvad om Cartefii virflär århårhnt i Aeaé°
Handl. för 06t. Nov^Dec, iys3^ pag. 249 och 250*
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lighetoch dugelighetcn af defs flåfta byggmngs-
åmnen.

Svårigheten at ^uptåcka orfaken til tyngden

,

gjorde, at mänge ofvergåfvo, at få mycket be-
kymra fig derom. De fåfte defto mer fin hug
paat utröna de lagar, fom tyngd- kraften verkc-
ligen följer. Detta lyckades båttre. Galileus
fant, at häftigheten af kroppar, fora hlla af de-
ras egen tpgd, jåmnt tiltager, fåat våg-ftyc-
kerna förhålla fig fäfom qvadraterna af tiderna i-

från fallets början j och flot deraf, at kraften icke
allenaft fåtter kropparna i rorclfe , utan ock ftån-
digt och jåmnt verkar pä dem under fjelfva
fallet. Ron med Luft-pumpen och med pend-
lar utvifade, at alla kroppar, genom tyngden
falla lika fort uti luft-tomt rum> foljakteligen at
alle kroppar åro tunge i pi-oportion af deras mafla
eller myckenheten af materia de innehålla, af
hvad ftorlck

, Ikapnad eller åmne de må vara:
hvilket gifver tUkånna, at kraften verkar fuU-
komligen lika på kroppens både inre och yttre
delar, famt tränger ug igeriom alla kroppar,
HuGENiusafgjorde genom förfok med Pendlar,
at kroppar härvid Jordens ofver-bryne, af deras
egen tyngd falla vid pafs if Fran&a fot på forfta
tids fecunden, hvilket utvifar kraftens ftyrka.
Deruti marktes ingen åtfkillnad , på berg eller i

dalar
: dock hölls det for troligt, at kraftens ftyr-

ka fkulle mer och mer aftaga, ju längre ifrån
Jorden,

Newton ville veta, huru högt kraften kun-
de ftråcka^fig? det år, huru högt en kropp {kul-
le foras ifrån Jorden, at han ej mera kunde falla

tUbaka? kanhända, tänkte han, at kraften hin-

ner

I'
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mer altup til Manen: kan hånda det år tyng-

den, fom tvingar Månen at beftåndigt lopa om-
kring Jorden 5 och hindrar Centriftigal kraften at

rofvabärt honom ifrån Jorden: kan hånda, atfl-

fom de jordifka kroppar hafva en tyngd tilJor-

den ^ fä har jorden fjelf och alle Planeterne en

dylik tyngd til Solen 3 och at tyngden år det band

eller den Centripetal-kraft, fom tilhaller de ftor-

tt Planeter at ftåndigt omlopa omkring Solen ^

och de mindre hvar och cn omkring fi/i hutvud-

Planet s ty han visfte, at ingen kropp Kan rorafig

uti cn Cirkel eller EUipfe , fålbm Planeterne gö-

ra, om det icke år en vifs få kallad Centripetal

kraft, fom ftåndigt drager honom til Centrum^af

Cirkelen eller focus af EUipfen : eljcft gå dcbårt

xiti råtalinier, lika fom en ftcn,då han flipperutur

bandet på flungan. Newton påminde fig då,

hvad Kepler redan bevift, nämligen: at qua-

draterne af alla Planeternas pmlops- tider årofins

emellan i famma forhållande, fom Cuberna af de-

ras afftånd eller hogder ifrån Solen : famt at om-
lops-tiderne af Jupiters Månar hafva fins emellan

^amma forhällande til deras afftånd ifrån Jupiter:

likaledes Saturni Månar fins emellan. Han blef

deraf ofvertygad, at Centripetal krafterne hos

Solen , Jupiter och Saturnus åro alle af famma
art, i det hvars och ens ftyrka aftager, i famma
proportion fom qvadraterna af diftancerna ifrån

medel-punden af deras rorelfe-kretfar tihaga:dct

år, at kraften år altid tyr-dubbelt fvagare på
dubbelt långrc.hålU nio gånger fvagare på tre-

dubbelt håll ifrån Cctrum, och få vidare.

I anledning håraf, tog Newton fig forc, at

råkna efter, huru ftor tyngdens verkan (kulle va-

F3 va
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r| la långt ifrån Jorden, fom Manen år^ i fall den
afVen aftoge^ fäfom qvadraterne af diftancerna
airan jordens medel-puna: tiltaga. Jordens half^
va Diameters långd var honom bekant

^ genom
PicARDs matning pä en Meridian-grad i Frank*
rike. Manens medelmåttiga aftländ ifrån Jordens
medel-puna, vidpafs 60 halfva Jordens Diame-
trar, var^af defs honzonteia parallaxis idet när*
maftegihreii. Utflaget blef, at i ftållet krop-
parne hår nedre vid jorden 5 af deras tyngd fal-
la I )- fot på forfta fecunden , fä borde de 5 uppe
vid Månen, falla allehrat if fot pä hela foiita
niinuten : juft fä mycket^ lom Manen, enligt lått
Uträknings pa en mmuts tid, kröker fig til jor-
den itran den rata linea^ (om tangerar orbitan,
der Månen var^vid minutens början. Han blef
deraf til fullo otvertygad , at det år tn och lam-
ina I^raft, fom ^or kropparnas tyngd hår på jor»-

den 5 och fom håller Månen och alla Planeterna
quare^ hvar pch en uti fin krets,

Néwton åtog fig icke^at förklara Mecha.^
niflca fåttet , huru denna verkan äftadkommes
|ios kropparna. I)ertil funnos alla hypothefer^fom
.^nnu kunnat i^ptånkas, fä mycket mer otihicrf
kelige, fom Planeternas och Cometernas fria
och obehindrade lopp, fi-ain och åter til alla le-

der genom heU himla-rymdeii, intygade, det
iamma jynici år tom och fri for all fådan ma-
teria, Ibm efter bekanta Mechanilka lagar kun^
de rneddela denen^ Planeten något af den andras
eller af Solens rorelfer. Nog af, at hanoveder-

\ fåjcligcn bevifte, det en fadan kraft år tih at
xh^\n år den^ fojpa verkat och underhäller deltor-
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fci och flåfta rorelfer och förändringar i hela natu-

ren, famt at han \^erkar efter de och de lagarna.

Newi^on kallar kraften flundom i gemen Vis

Ctnmpta ^ ftundom Gravitatio eller tyngd-kraft,

ftundom och ottaft ^//r^^?/^ eller draggnde kraft.

Anledning til det fifta namnet tog han af en ny

lag, fom han hos denna kraften uptåckte , be-

itäende derati, at tyngden verkar inbördes emel-

lan kropparna, få at den mindre ej egenteligen

kan fägas af fm tyngd falla til den^ftorre, utan

de falla bagge, och motahvarannan på vå^en;dock

fä, ac kraften hos den ftorre kroppen år fa mycket

itarkare , fom han innehåller mer materia : derfo-

re utofvar han ock ftorre verkan på den mindre,

och^fåtter honom i häftigare rorelfe , ån dep min-

dre formar gora på den ftorre tilbaka. Kroppar-

na hår på Jorden åro mycket fmå:, i jåmfarelfee-

mot helajord-mafran, derfore vifar fig tyngden

måft på dem^ men deras: kraft at draga bvaran-

nan och jorden til fig,. år omårkclig. Men tvån-

jie lika ilora och lika tåta kroppar, iom ej hade

någon annan rorelfe, ån den de fått af tyngdens

inbördes verkan , flculle mota hvarannan på half-

va vågen , låfom det plågar fke med kroppar, fom

draga hvarannan.

Cartefianernc flcyllde Newton , at han åter

införde i Naturkunnigheten d^ utdömde p^alita-^

tes occult^y emedan han grundade fin låra på

tyngd-eller drag-kraften, en egenfkaphos krop-

parna, hvars fått at verka år obegripeligt : men
de hade orått s ty Newton afgjorde aldrig, om
dragande kraften år en inneboende medfkapad e-

£enfkap i fjelfva kropparna, eller om den ver-

kan, fom vi kalle tyngd., åftadkommes på Me-
F 4 ^h^"*
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chanifkt fått , af något, fom år utom kropparna :den tviften lemnade han andra at flita. Det var
allenaft kraftens verkan och effcaer, fom New^
TON fa lyckeligen uptäckte och nyttjade j krafo
ten ijcU ma operera huru han vil . Skulle man et
til någon ting fa nyttja xMagnct kraften, dcrforci
at 1 attct af defs verkande år obekant ?

Varc dermed huru det vil, få har Newton
oeniotfajehgen bevift, at den kraft, fom här pä
Jorden ar bekant under namn af tyngd, eller fom
gor tyngden, år allmän och gemenfam med alc
hvad kropp heter. Alle åro tunge til hvarandricm dragahvarannan, i proportion af deras ftor^
lek och diftancer, fåfom forr år fagt. Jorden
drager Manen, och MSnen [orden, famt hvar
particle i Jorden. Solen drager Jorden, och alla
1 laneter med deras fSljellagare eller Månar, få:
vallom Cometerna, ocb.dc alle draga Solen och'
hvarannan, efter famma lagar. Genom denna
thcorie har Newton förklarat alla de torenåmfti
obferverade omftåndigheter och fåråndringar vid'
de himmeHka kropparnas rorelfer. Ehuru mangc
iokt at genomhåckla famma theoric, och finna nå-
gon pafolgd deraf, fom (kulle ftrida emot ron och

'

torfarenhet , haiVa de dock på flutet måft eifva
hoiiom feger.

Hafvets Ebb och Flod åro få naturlige på-
folgder af denna Theoric, at de dcrigenom for-

^
lorat nåflran alt det underbara , hvarmed de få
iange brydt naturens ranfakare.

;
Månen attraherar Jorden och hvar particel i

jorden
, foljakteligen vattnen i hafvet, dem måft,

tom äro honom närraaft. Halfva Jordens fuper-

~ ^ licies
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ficics vånderfigaltid til Manen, och liggerhonom
altfa närmare 5 ån den ofriga halfva delen. Den
punéten år nårmaft, lom har Måuen i Zejnit eller

midt ofvcr hufvudet. Vattnet dragés der ftarkall,-

och efter det år en flytande kropp, famlas der

tilhopa låfom en råge 5 ifrån alla fidor. Den an-

dra halfva delen af jorden, fom vänder fig ifraii

Månan, år längre ifrån honom, och den deleri

deraflångft, fom ligger diametraliter under den
nyfsnåmnda punften på ofra delen, hvareft Månen
var i Zenit. Der attraheras vattnet mindre af

Månen, ån den ofriga delen af jorden, hvilkeit

likalom gifver fig undan up emot Månen, och
lemnar vattnen efter fig, hvaraf jåmvål derblif-

ver en dylik råge eller uphogning på hafvet, få-

fom pä den 6fra delen. Midt emellan defla mot-
ftåendc pun6ter, til po grader å omfe fidor , blir

hafvet lågft. Om jorden vore ofveralt betåkt

med haf, och ej vande fig omkring axelen, och
Månen ej eller flyttade fig på himmelen y Ikulle

jorden af detta IVIäncns dragande få en Ellipfoi-

difk elkr agg-lik flcapnad, hvars ftorfta diameter
vore den, fom våndeir fig til Månen. Men ige-

nom jordens dageliga omvridning kring om axet

len och -Månans egen rorelfe fKer, at Manen
ftundcligen andrår fin belägenhet i anfeende til

Jordens faperficics , och efterhand, ifrån Öfler
til Våfter, går genom alla Jordens meridianer,
til defs han efter 14 och | timar åter hinner til

famma meridian igen. Derfore kunna ej de tvån-

ne unhogningarne på hafvet blifva ftåendc påfam-'

ma liållen, utan måile följa med Månen, och ga*.'

raderigenom, inom famina tid, tvånne floder

och tvånne utfall, på alla ftållen,'rundt omkring
jorden. F f Hår
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Håraf fkulle i forftone fynas^ fom borde flo-

denievarahogfS:, når Manen år jufti Meridianen,
och lågft, när Månen går up och neder vid ho-
rizonten: men det år lått at finna oriakernay
hvartore det ej fker, utan at floderne ordenteligD

vis ej infinna ng torr än 3 timar eller något mer,
fedan Månen gått genom meridianen. Ty forlt

hinner ej vattnet, for defs egen tröghet ikul, at

aldeles fä fort foljamed Månen: fedan och for-

nåmligaft bor det betänkas , at ehuruvål Månen
drager ftarkaft , der han år i Meridianen, under-

låter han dock icke, at ånnu utofva någon kraft

på hafvet, til defs han år gången 4f grader förbi en
orrs Meridian. Devfore mäfte den hogd vattnet

fått, dä Månen gick genom Meridianen, ånnu
mer och mer oka lig, i fulla tre timar, fom Må^
nen använder til de 4f graderna : och emedan
utfallet följer fex timar e^ter floden, få kan ej

eller det tildraga fig , forrån tre timar efter Må-'

nens gäng genom Öfter och Våfter.

Om Månens våg vore uti ^qvatoren eller

dagjåmnings-cirkelen, {kulle hogfta kullen äfvat-

ten-rågen altid följa famma ftråt på Jorden, och
derifrån blifva lågre och lågrc, alt til Jordens Po-
ler, hvareft i den håndelfe altid vore lågt vatten

och aldrig någon flod. Men Månens våg på
himmelen ligger fnedt til dagjåmnings-cirkelcn ,

och afviker derifrån, ftundom til 50 grader I

omfe fidor, närmare til någondera Polen. Då
måfte ock uphogningarne på hafvet gora det fam-

ma. Når Manen år Norr om :/Eqvatoren,

ar ock den flioden, fomlker medan Månen år ofver

horizontcn, ll^^rkalt på alla Nordliga traéter af
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jorden y deremot den andra floden , fom kom-
mer tolf timar derefter, når Månen år under hor

.
rizonten, då är mer kånbar, närmare fodra Foleiv

'Tvärt om, nar Månen fjelf viftas i de fodra

teknen.

I gemen åro fioderne få våljom utfallen altid

mindre, ju längre Månen år afviken Söder eller

Norrom yEqvatoren. Om Månen ftodejuftof'-

ver någondera af Jordens Poler, fkulle väl haf»*
'

vet deraf blifva högre vid Polerna , ån under

qvator ; men blefve dock altid pä et och famma
ftålle lika högt, hela dygnet jgenom v fåledes

Ikulle ingen dagelig Ebb eller Flod dä någorftä-

des blifva märkt.

De tider, då Månen uti defs något aflånga el-

ler Elliptiflca krets mera nalkas Jorden, bor defs

verkan på hafvet vara mårkeligen ftorre.

Solen är väl ofver 300 gångor längre ifrånJor-
den aflägfen, än Månen; men detta årfättes til

någo^n del derigcnom , at dels kropp är mångfal-
digt florre. Derfore underlåter icke Solen at

jämväl likaledes verka på hafvet, aUenaft med
den fkillnad, at defs värkan på få långt håll är mycr"

ket mindre, än Månens. Om Månen icke vore
til, fkulle Solen enfam gora tvänne fmå Floder,
inom jämna 24 timan När Månen kommer der^
til, borde blifva fyra floder om dygnet, Men
de fmå SoUfloderna uträtta intet annat, åu oka el-

ler minfka Man-floderna, Uti Ny- och Full-
plånar, då Sol och Måne på en gång komma til

Meridianen, förenas deras verkan, hvaraf både
Flod och Ebb bliiva ftarkare. Äv Solen vid ha«
rizQnten i Öfter eller Vefter, .på (mm tid , fom
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Manen vid Meridianen, eller tvårt om, fafom
det fker i half-mans dagarnas dl år på et och Gim*

ma ftålle Ebb for Månen j men Flod for Solen

eller tvårt om. Dock fom Månen altid har oi-

verhanden, blir allenaft defs Flod något mindre,

for Solens Ebb fkuL Når Solen går tre timaf

eller der under, forr genom Meridianen ån Må-
nenjplfkyndas Mån- floderna : menom Solen går Ii*

tet efter Månen, drager det något längre ut på tiden

emellan Månens gång genom meridianen och flo-

dens ankomft, ån de vanliga tre timarna. De florfta

Floder uti hela år-gången måfte, til följe af denna
Theoric, tildraga Cg uti de Ny och FuU-månar,
fom infalla vid eller ftraxt etter Dag-jåmnings ti-

derna, hofl: och vår; emedanbåde SolochMånedå
råkas uti eller nåra vid u^quator.

Hårtils hafve vi anfedt Jorden fålom otver alt

betåckt med et lika djupt haf , i hvilken håndel-

fe alt (kulle tilgå, fåfom redan år berättat. Men
når vi paminne ofs, at hafvet år pä många flållen

genombrutit at grund, 6aroch land-ftråckningar,

fom hindra vattnets fria framfarts år lättat fore- .

ftålla fig
, på huru mängfalldigt fått Flodernas

omflåndigheter måfte vara olika på olika fl:ållen.

Icke defto mindre, fåfom alt hvad nu af New-
tons förklaring kärteligen år utdragit , fuUkom-
ligen ftåmmer otverens med de allmånnafte lagar,

hvilkaEbb och Flod, genom Ron och forfarenhet

funnits följa 3 fågifvas ock uti Newtons egna och
defs uttolkares (krifter, lika nöjaktiga Ikäl til de

flåfta olikheter, fom Ebb och Flod på färfkildta

ftällen åro undcrkaffcade : e^ g. hvarfore uti en vifs

hamn i Oftindien, alsingen Ebb oqh Flod mår-

kes, dc dagarna Månen år i iEqvacor, famt alle-

naft
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jiafl: cn Flod i dygnet , når Månen år under eller

ofver iEqvatoren.

Newton brukade aldrig at få ungefärligen

och fupcrficielt fvara pä de frågor han fig före-

tog at uplofa. Han gick altid med de djupfin-

nigafte tanke-flut och med de allranogafte uträk-

ningar til fjelfva kärnan af faken. At af en gif-

ven kraft uträkna, hurudan och huru ftor defs

verkan är i alla uptårikeliga omftändigheter :famt

tvärt om, at af en gifven verkan Huta til fjelfva

kraftens egenfkaper och ftyrka uti all defs vidd ;

det var hans fått atPhilolophera, hvilket ofta och
oformodeligen opnade honom vägen til fanningar,

fom eljeft tyckts vara ofver männilko förmåga, at

utforfka. Se hår et prof dcraf. Uti medclmåt*
tig Flod, ftiger vattnet i öppna hafvct, af Solens

och Månens förenade verkan, vid pafs til lof
fots hogd j men når deras verkan är ftridandc,

nämligen uti half-måns dagarna, finnes Mån-
floden ej fylleft hinna til 7 fot. Detta Ron vi-

far, at Månen enfam drager up vattnet få når til

P fots hogd , då Solen ej förmår mer ån knappa z
fot. Newton tog anledning af detta förhållan-

de emellan Månens och Solens verkan på hafvet,

jåmfordt med det bekanta forhållandet emellan
deras afftånd ifrån Jorden och emellan deras krop-
pars ftorlek} at uträkna forhållandet emellan So-
lens, Månens och Jordens kroppars täthet elleri

Soliditet. Jordens hela kropp är 48^ gånger ftor-

re än Månens^ men ej fylleft 40 gånger tyngre.
Deras gemenfamma Centrum gravitatis år dcrforc

40 gånger närmare Jorden ån Månen, Mången tor-
de tånka, at hvar och cp kan våga fram en dylik

flut-

r
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llut-^fåtSjUtan fara at blifva beflagen med oriktlg^^

het j men omen myckenhet andra, i forfta utfeen**

de åfvenlå otroliga flutfatfer, fom ftodja lig på fam-
^nä grunder, och hvilka vi hatve tilfiiUe, at med
ron eller verkeliga matningar verificera^finnas fuU-^

komligen ofverensftåmmande med forfarenheten^'

hvarfore flvulle vi tvifla om riktigheten af de ofri^

ga? ty Naturen år fig ofver alt lik.

PEHR WARGENTIN.

Hans och defs til-

rednings
Af

ALEXANDER FUNCK:.

huruvål Harts eller Harpes- kokningen altid

kan bringas under tvånne allmänna goromal^

nåmligen trådens fkattning ^ och Kådans
rengorning frän oreniighet 5 få finnes dock myc-
ken olikhet uti förrättningen ^ befynnerligen med
kokningen. Demia fenare forråttas uti Saxfen på
Thiiringervaldj uti ugnar och krukor, och ärvål

ganlka artig
^
gifvande et godt och rent Harts 51

meri är koftfam vid forfta inrättningen ^ famt
vidloftig och langtam^ och fordrar jämväl koft-

nad til underhållande- Sådant har man fokt^ at

förbättra i Bohmen 5 hvareft kokningen fker un*

der bar himmel uti en inmurad 'k^ttel i jorden $

men
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ineri Tom hår icke tilreddcs någon Vara til Kop-*

mans-god$ 5
^-^^^^"^^^ hem-bruk, få var för-

rättningen alt for fmutfig och mycken kåda flurf-

vades D^rt.

Uti Norriget hade Harts-kokningen icke

kommit til ftadga: kokningen fkedde i ugnar rhed

icrukör och andra kåril af jårn^ hvartil elden på
olika fått lämpades , och ftod altfå inråtttiingen

under forfok, på hvad fått den baft ville utfla.

Ingenftådes vet jag dock , dår man med mindre
tilruftning och mindre omak fkoter denna kok-
ning, ån på Schwarts-vald i Schwaben. Kok-
ningen fker ienftorkettil pä en vink, hvarmed
kettilen vandes til och ifrån elden : den upvårm-
de kådan pråflas igenom en grof blaggarns påfa^

då hon ren utkommer^ men af den ofverbiefne

orenlighcten i påfen , brånnes fedan Kimrok.

Imedlertid, fom det blefve vidloftigt, at til

fullo befkrifva hvart koknings-fått for fig fjelf^

de ockfå i några ftycken ofverens komma., befyn-

nerligeiiuti trådens fkattning eller kåd-famlingen;

få har jaghar nedanfore af alla gjort et fådant lam-

mandrag, fom mig tyckes aldravigalt låta fig i

Sveriget verkftållas : kan dock lått hånda, at ö-

lika fårhållande af årstider hår i la^idet emot
dem i andra, gora någon fkillnad uti omftåndig*

heterna : fakcn kan likafullt vara både god och
görlig.

Af alla barr-trån, ger ingen ymnigare kåda,
ån granen. Hon år få vål bekant bland de fäflags

barr-trån, vi åge uti de Nordifka lånder, at

jag håller önodigt,at befkrifva henne. Tallen ger
vål ock kåda 5 men fom det ej år til myckenhet ^

detta
r

fr
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detta tråd jåmvål egcnteligaft ger tjåraj få ar

båft, at följa Naturens ordnings at nyttja Tallen
til tjåra, men Granen til kåda. Och faftånden-

na kåda at fig fjelf utflyter af tråden 5 år dock
båft at hjelpa^denna flytninff, på det man må få

deflo mera kåda. Denna förrättning, at hartfa

eller rifta tråden, famt fedan af dem hoplamia
kådan, år altfå grunden til hela denna hand-
tering.

Trädens Hartfande.

Efter fom naturligt vis en del af trädets foda

bårtgär uti den kåda, lom genom hartfandet af-

tappas, fåat trädet ej mera fa frodigt flcjuter och
jåmvål med tiden fnarare måfte utdö, an orordt> lå

angripes til hartfande icke garna något yngre träd^^

åndet, fomåger åtminllone cn halt alns diameter

:

hålft det redan är utrönt, at ju yngre trädet varit

når det blifvit hartfat, defto kårtare tid har det

fedan kunnat uthärda. Men deremot kunna alla

ofver denna tjocklek , anda til de tjockafte gra-

nar hartfas , faft vid delTa fenare barken år gan*

{kz tjock, ock gor {amlingen af kådan obeqvåm^
men få hafva trån med tjock och Ikroflig barck
mera kåda ån de med tunn. Så år ock billigt , ja

ho^ft nödigt tiHkogens bevarande, at (kona de
Ikonafte fpiror , fom til byggnad åro eller kunna
blifva tjenligejmen hålla fig vid de fåmre ochkro»
kige trån.

Forfta gången ct*trå elleren fkogs-traét hartfas,

år båft at forråtta det famma om våren fedan kå^

len år ute, eller rättare , i anfeendetil lands-or-

ternas olikhet, når tråden fafva, och då fafterne

aro
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§tö i iullgang; ty da flår icke allenaft kådan ftraXE

ut, och ofverdrager den gjorda blecken på trädet^

utan tjenar fådant jåmväi til trädets deito längre,

bevarandes emedan, på annan tid hartfadc, blec-

ken b]ifva opncj och rota fnarare kommer i trä*

4et. Så iker ock detta hartfandet forfta gängen
beqvåmligaft med en yxa > hvarmed afhugges

icke aUenaft den yttre barken ^ utan ock lä

djupt in i trädet, at der blifver en bleck af två

tvär fingers bredd, ånda up ifrån, få långt med
yxan räckes, tre til fyra alnar, och ned til tre qvar*

jer ifrån jorden, hvilken hogd af tre qvnrteralle-^

naft for beqvåmligheten af kådans famling lem*

nas orörd. Uppåtråden gores åtminftone tvån^

ne fådane bleck på hvar fida, fom årligen och ef*

ter hand kunna okas frän tv-å, til defs trädet fått

fex eller fju bleck^ alt fom man märker a,t et tå-åd

tnera flyter ån et annat 5 ty då ger man det flera

bleck. Somlige plåga akta vifla fidor at blecka

påtränj fåfom den oftra, väfl:ra och fodra, viljan-

des ej rora den norra. I de kalla länder tordeock
fådant vara godt at taga i akt j men eljeft, utom det

barr-trädenmed fin oljaktighet kunna befynnerli*

gen ftå emot kölden , få at en gång barren icke
bårtfryfa, torde ej vara orådeligt, at, i anfeen-

de til belågenheten , gora någon förändring med
blecken , få at tråden på fodra udan af et bårg
liållre bleckas på norra fidan ån på fodra, ty der
har trådet mera Solens värma at befara^ ån Nor*
dens kold. o, f.

De^föm vilja varä höga öm kadaiij ät hoö
icke må forfpillas, bcfynnerligen når heta Söm-
rar infalla, eller dl?r belägenheten år emot Solen

Q uti
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viti gles fkog 5 ty der plågar kådan nedrinna pa ro-

ten ai tråder och pa jorden 3 kunna ned vid roten
och tått under ändan at blecket faftbinda en huf
afnäfver^ hvaremot kådan kan ftanna,

Hvart och et tråd eller OwOgs-tra6t på detta fått

tilredd^ kunde val ftattas hvarje år 3 men maii

har funnit båft, få for Itogens bibehållande, fom
ock 5 efter man finge med lika mycken moda hälf-

ten mindre kåda, at ej (katta oftare ån hvart an-

nat år. Sommaren år vål den beqvåmligafte tid

dertil, och på det kådan ej måtte vara alt for vek
af värmen , utan hinna litet ftadga fig, anftåller

man ej garna fkattningen forr ån i Septembermå-
nad. Imedlertid i ftor (kog med litet folk, be-
hofver man ej få hårdt binda fig vid tiden, utan

kan man hela Sommaren hartfa* Uti de varma-
re länder (ker fkattningen for Midfommaren,forr
ån den llarka hettan kommer.

Til fkattningen , hvarmed affigten år , icke

allenall at famla den utflutna kådan, utan ock at

å nyo väcka blecken, år båfl: at forfc fig med et

krokugthvaft järn, Harts-knif, hvilken kan va»*

ra pä olika fått gjord, allenaft han år pä båda fi-

dor hvafs och fä ftark, at han kan nedlkrapa kå-

dan och tillika fkåra något up blecket imellan

barken och trädet. Når knifven gores af den
fkapnad, fom Tab^ III, fig. I. utvifar, af en och
en half tolls bredd, half toUs tjocklek midt på
( fig. z. r profil) famt två fkår^ fom runda figtil-

Himman (fig. :;.) emot udden, och från fperien

til fkaftct vid pafs ct och hälft qvartcr lång, der

hän med jårn-ring fittervålfåftad i fju a åtta quat*

ters långt {kaft , tyckes han vara tjcnlig^ft.

Nårf
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Når nu kådan ftal famlas, fåttes en ftor !kep-

pa af ronn^eller gran-bark under blecket på jor«

den emot trädet, och med hartsknifven på fitfkaft,

låshackas kådan: men med det hvafla af knifven

Ikrapas up itrån och ned på båda fidor, om det
?ramla bleckets, få hårdt^ at ej allenaft kåda%fom
itter långs utåt blecket , Utah ock fä djupt , at

fmå fpån af trädet medfölja, famt något af barken

på fidorna bredé vid blecket, hVarmed den nya
bleckningcn tillika år förrättad. Det aflkrapade

nedfaller i fkeppan, i hviiken jåmvål famlas det

fom ftannat i den underfta hutven. Igenom det-

ta händer 5 ät blecken blifva med åren alt bredare

och djupare, och måfte derfore få mycket mera
hvarje gång äfbleckas 5 dock når de blifva alt for

djupa och ofverfvålla af barckeii , at man ej med
knifven *kan beqvåmligen förråtta flvattningen, år

båft at lemna blecket, och hugga et nytt brede*

Vid , om dertil år rum ofrigti

Märker hiati Under Ikattningen , at kådan ej

ofver alt utflagit Omkring helaolccket, imelian

barken och trädet, men at något ftälle eller flere

åro likfom torra eller medbruriaktig farg anlupnej

få bora fådanc ftållen med harts -knifven åter väl

u^bleckas j ty eljes kommer ingen mer kåda fram
pa det förra ftålieti men år trädet redan fä gam-
malt^ at det vil do ut, då hjelper ingen blcck-
ftmg mera, utati år båft at fälla trädet ju forr dcfs

hellre, tildet behof, hvartil det dä tjena kan*

Den omnämde fkeppah torde båft göras på det
ifåttet, at barken fäftes vid et bräde, bredtup och
fmalt nedåt , hvarefter barken ockfå jämkas , at

G 2
^

ikep-
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ikeppaE blifver upät vid ^ kring brädden förvarad

tned trå-fpråta och nedåt fmal : llodjandes då aldra-

båft emot trädet: ftorlekeji år båft til half fjer-

ding, på det hon ej må blifva alt for ovig for hart-*

faren^ at med vidja eller handtag bara imellan trå-

den.

Dcfla Ikeppor utftjelpasiandra ftorre fkeppor
^f granbark hopfaftade, til utfeende fom en ftor

ring af fcx eller fjuqvarters diameter efter behag,
famt tre eller fyra qvartershogd^ftåendes på jåmn
plats pä gråiet eller marken i Ikogen. Alt efter

fom defle llorre Ikeppor blifva fylde, trampas kå-

dan tilhopa med våt trå-fko eller trå^ftot, ocli

ftår deåro helt fulla, ofvertåckas de med ftadiga

qviftar famt ved-trån och ftenar, få vål at afhal-

la ragnet, fom ock at låta kådan vål tilhopa faft-

na , ua hela klumpen ledan kan bårtforas, utan nå-

got annat kårii.

Huru långe under fådan fkattning tråden kun-
sm ftå bi 5 det år ej tilråckeligen utrönt, emedan
fådant mycket ankommer på trädets ålder nårman
börjat det famma hartfa^ dock foregifva de, fom
årligen dermed omgås , at de uthärda en hel mans
ålder, 60 eller 70 år 3 men emedan unga trån altid

kunna upvåxa^ få fnart de gamla lemnat dem
rum 5 det ej eller år nödigt at trädet (kall fkattals,

in til defs det%år ut , utan det kan jdefsforinnan

fållas, få vål til byggning fom til kolning; fä

kunna få vål hartsfioganie fom andre til beftån^

digt iiyttjande inråttas. Den nedra åndan af tri*

det, fä långt blcckningcn råkt, blir mycket ö-

jånni,bcfynnerlio;enom Ikattningen fkedt i många
år, och tjenar icke altid til byggnad: likaledes två

eller tre alnar ofvan foi' bleckningen j ty de blifva

der
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cicr genienligen rutna inuti, från en til atta

tum djupt in i trädet, hvilken rota årligen tilta-

ger. "Imedlcrtid vil éj ftort vara fSrloradt der-

vid , om det gran-trå, Tom fkal fållas til kolning,

hade förut i några år blifvit hartfat. BetkafFen-

hcten af Ikogarne determinenar fjclf myckenhe-

ten af den rå kåda," fom fäledes kan famlas. Som-

lige trån gifva et ock fomlige et och halitftopkada

i Ikattningi i de vanliga hartsfkogar bringar en

karl tilfammah vidpafs et hälft eiler et tredje-

dels Ikeppund om dagen

Den fom vil inråtta Ikog til harts-bruk, gor

bift, at han icke allenaft delar Ikogen i tvånne de-

lar, då hvarje del hvar fit år kommer at hartfas,

och (kattas, utan Ikoter ock de unga trån få, ac

de altid ml tilvåxa, hvartil ej behofves den nnga-

fte upqviftning, gallring eller bildning > cmedaa

naturenfjelf i råttan tid fådant förrattar j alt efter

fom de gamle eller hartfade utfläs til brukning.

Så har man ock tiduppå det andra året efterharts-

ningen , at gora deft ofriga inrättningen til harts-

kokning. Fårgen på den famlade rå kådan.gor in-

gen ting } ty den fororfakas allenaft af kådans ål-

der : den fom forr utflutit, har hårdnat och tor-

kat mera ihop , och derfore tagit an någon mör-

kare fårg : den fenare år ofta helt vek och hvit.

Yngre trån gifva ock garna hvitare och tunnare

kåda. Men til hartskokningen tjena dock biggc

lika.

Ham-Kokningen»

Emedan den på forenåmdc fått (amtade rå

kada annu år blandad med barii och fkofvor af
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tråden, famt hvad fmolfc utur fkogm elieft fallit
deruti} a måfte hon Iforft fkiljas dcrifrän,
innan hon kan t;jen?i til brukning. Det vigaftc
och minft koftfamma fåuet hår tU, fom jag iedt,
»r följande:

^e^Jtygen åro ej många eller koftfamma.
Man häftar en koppar-eller jåm-kettil af fexti»
eller fjuttiokannors mltt,uppäen trå-vink, hvil
ken med fm axel år injråld uti en i jorden uprått-
ftäende ftock eller trå, och om man behagar,
under bar himmel Kettilen med fit hand-tag pas-
fas til lagom hogd från jorden pä vinken, at eld'
kan underlåggas. Under kokningenkanman låg-
ga några ftenar ikring pannan , til at hålla elden
bättre tilfamman , och ej bchofva få mycken ved
til eldning, ie Fig.^4. Fyra alnar vid pafs från
denna kettil-vii>k på ena fidan bor man ftålla prås-
feii. Denne beftårat enftadig trå-bojom två eller
tre alnars lln^d lamt tre fjcrdedels alns bredd in-
uti, och i den ena andan eller der pråfsningen
fkall ffee, vål tjack och ftädig. Up uti hoen
gdrcsen ftadig ram eller trå-galler, iota har två
fidor af fyra toHs tjocka och en aln långa trå-
ftjjcken , hvilka tS half alns afftand eller drygare
frän hvar annan , med en och en half toUs eller
mera tjockapinnar åro fammanflagne. Deflepinnar
kunna vara (ex och fattas två toll frän hvar annan:'

pä hvardera^ andan kommer en lladigare pinna, ån
de ändra, fä at ramen ma vara ftadig at kunna hål-
la den påkommande vigtcn. På den ena fidan af
denna ram komma aadra dylika pinnar likfom
kammar at fållas om tré qvarters långd (Fig.f .)

få atdeftåritt upi yådret, när man lägger galret
eller ramen med kammarne i hoen. Under hoen

. .
gores

é
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-gores tvånne ftadiga ftockar, den fråmfte litet

r*.<Tre, lä at hoen lutar fram til tunnan, fom bor

kunna ftå under den lågre andan. For den ho-

me andan fvarar en upråttftående i jorden val

fäftad Ilock eller ftändarc,med infåld falls midt

emot ho-åndan, at man inuti falfenkan infkjuta

'och med några trå-klotfar höja eller fänka en fta-

dig tre a fyra alnars lång tvä-bora eller planka:

denne trycker på kåd-facken i gallret, når man

på andan lägger ftcnar eller tyngd. (Fig. 6.)

Såckcn bor göras af ganlka groft och ftarkt

hamp-garn, famt cj vara tätare, ån at vattnet

fielf kan rinna utur honom. Han bor vara tern

a fex qvarter hog famt fexton toU bred nar han

ligger ihop,
. .

Med denna tilruftning kan koknmgen begyn-

nas. Tiden deytil ar lika i men fom kad-fandm-

gen (kerom Sommaren eller emot höften i,
fa ar

ock beqvåmaft, at koka i Augufti och Septembns

Månader.
, /•• j i

Kettelen på fin vink fylles med en fjette-dcl

vatten, och lågges eld under : fyHes fedan med

två tredje-delar rå kådaj ty den ofrige fjcttc-de-

len behofves for uppofning i kettelen.

Elden hålles ej for ftark under kettelen , me»

jåmn, få ar kådan efter hand kan fmålta, fom ge-

mcnligcn på en halt,hogft tre fjerdedels timar Iker

:

kådan begynner forft ikring bråddarne at fmalta,

men åndteligen längre in i kettelen, til defsdetgatt

alt igenom. Til at befordra fmåltningen kan

man några gånger rora om fmåltan med envat

kipp eller fpada. Lägger man for ftark eld un-

der, få kokar kådan ofver och blir defto mörkare,

G 4 4er
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der hon eljeft bor vara gulaktig ochlått-flytartdc.
Men när man nu med kappen kånner^at all kådan
fmålt^öchfer athonharikettelenofvanpå enjåmn
färg Mvemlty vrides kåttelen utur elden emot
präffen.

Den om talte fdcken, fom doppas i kallt vat4
ten , uprullas nägra hvarf pä den opna andan ocll
hånges in pä pinnarna imelian bada kammarna 5 al
defs botten hvilar pä trå- gallret af ramen. Utiopl
ningen af facken emellan pinnarna fåttes cn fto^
tratt af ronn-bark, fom förut är doppad i vatten,
at ej kådan dervid faftnar. En vät ronnbark-ho
hänges jåmvål från boen och ramen (Fig.6.)ncd
mi kettelen, dit all fpillning under ofningen fäle-
des äter famlas. Och fedan kädan fätt litet af^

fvala fin ftarkafte hetta ^ hvarmed hon kunde för-
bränna facken, ofes med en jårn-flef utur kette-
len up igenom tratten och låcken bäde den fmåi-
te kådanoch vattnet lamt orenligheten,til des fåc-
ken blifvit half Tratten och barken bårttagas:
den uprullade fåcken rullas nu neder, och den o-
fylde delen '4f facken fammanvrides5 medan vat-
i:iet öch den hctafte kådan på cn minut eller två.

utrinna y dock måfte man e j vrida for hårt medan
vattnet flyter, at det ej ma taga någon orenlig-
het med fig. Men få fnart vattnet aflupitj vrides
fåcken väl tilfammans , och den vridna halfen iti^

tiyckes imelian et par pinnar uti den ena kam-
men. Bommen läggcs på fåcken, den ena ån*
dan fk jutes under kanten eller falfen af ftåndarcn,
och på den aridm lågges efter handen några fte-

nar^ at uttrycka kådan utur fåcken. Innan nu kå-
dan blir ftcl, måtte utpråfsningen fke^ hvarforc
ock på flutet mera ftenax påläggas ^ til defs alt-
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fammans blifvit uttryckt , hvarefter ftename och
bommen bårttagas Itraxt, och facken uttomes

firande inneliggande (koftor och bark af trå^^famt

hvad litet kåda Ännu kan vara i behålL

Det Harts, fem ej hunnit nedfjunka i tunnan,

tutan faftnat qvar i hocn och pä gallret, losbrytes,

då det ånnu år något varmt, med en jårn-krok,lik

Skörftens-fåjarenas jårn, och nedlkuddas i tunnan

til det fofra, då det aitfammans fåfter fig tilhopa

i en klimp 3 men det ofvanpä flående bläcka vat--

het afgjutes. Låter man Hartfet på detta fått

ftraxt lopa i de kåril man det hafva vilj få år det

ock tillika Kopmans-gods. For vighet fkuU plå-r

ga dcfle tunnor ej göras ftorre, ån til en Centner
eller ethundrade Skälpund, bredare upåt ochima-
lare nedåt.

Under den tid utpråfsnin^en fter , kokas an-

nan kåda i kettelen på det forr befkrefna fåttet,

"fä fort , at pråfsningen redan år förrättad , innan

kådan i kettelen blir färdig. Således kan man fa-

ra fort , få långe förråd år af kåda.

Detta HartS) fom nu bor vara fkilgt från allo-

**rcnlighet, famt litet igenomfkmligt , år altfå c^

tilredt åmne, fom efter fårgens olikhet får namti
af hvitty gult och brant Hartsa men år redm
färdigt til vifTa bruk, fåfom vid Skeppsbyggerier^
ftora och fmå vatten-kerils harpofande och dy-
likt, famt til vidare förädling fJcickeligt;^ fåfoni

til praeparationer af beck, colofonium, tall^olji^.

eller få kalladt oleum pini
, plåfter, trå-falfvor,

balfamer , kkr Scc. 5 men af den utpråffade bar-

ken bräanes Kimrokpä fått fom aedw beiktifves^
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Der ingen inrättning år til Kimroks brånning^brii*

ka tkttige, at lyfa lig i ipifen dei rneUj ettci aicid

något k:;dakrij^t ar deruti i behåll.

Kimrök och defs beredande^

Vid Kimroks bränningen kommer det egenteli-

gcn derpa an, at i något ftort rum upfamla röken
fom utgår at hnrts-barken,når hanbrånnes. Man
;finner bygnader dertil ganlka (kiljaktige. Det
fornåmfta dervid år at akta^ det elden ej måkom-
ma uti röken , famt at fakta drag befordras inuti

det rummet 5 der röken upfångas. Ritningarne
foreftäila befkalFenhcten af ugnen med defs til-

horigheter, fom tyckes vara denbeqvämafte.Fig.

7. är grunden af fädan ugn. -^^eld-ftaden med
fit utprickade hvalf5 famt murar, gåendes röken

igenom rökfånget in i kammaren fom ut-

om dorr til ingång pa våggen /s?, här up i taket

en opning, oeh derofver en facke?, afganlkagles

yllc-väl', borandcs ej vara hardiire Hagen, ån at

alla rutorne mävara afden ftorlek, fomfig.S.ut-

vilar. Kammaren kan vara af ften eller korsver-

Jcc n>e<l ler beflagen inuti.

Pig. 9. vifir facade och profil af denna ugn,

a ciditaden hvälfd , med lilla eld halct. ^, en

mur fram til, for vighet at derpä inbringa af-

fallet efter kådan; rökfånget hvålft: ^, kam-
maren: ey facken, fom uptil år hopdragen och

på en kapp upbundcn vid hornen ; men ned vid

bottae 1/, failfpikad om alla iyra fidor. Såckcn

bor cia:k ej fä hardt ipånnas, at han icke niå haf-

¥a litcu mon til at kunna Hinna ut iig. Utan pm
ftcken och hda denna byggnad kommer et annat

luu



bussat tåcka hela ugns-byggaadenfamt undanhål-

la viAdcn.

iVled denna tilruftning tyckas de äftundade ån-

'damälen kunna vinnas : varandes den glefa facken

det fa^nåmfta ftycket deraf och fom befordrar

draget at röken in i kammaren i ty om man ville

pä facken elkr annat långt rokfän^ göra någon

opning ftulle val draget åitadkommas ; men åm
finalle r6ken ginge och bart igenom opningcn.

Igenom det befkrefna lilla cldhalet infkjutes fem
eller fex kannor få fmätt fonderOagen, efter harts-

kokningen ofverblefven bark 5 at han kangåin,

och bålet fy lies jåmvål dermed, och derpå fåttes

eld. 1 forftone v il val elden icke brinna eller r§-«

ken draga inåt,, men når man mårker, at barken

blifvit val af elden angripen, at han ej flocknar,,;

faft någon ftor lägaderfore ej märkes, fä klapt

par man lakteligen några flag med enkåpppåfåc*

ken, då han börjar at ftinna ut fig och at draga.

Når den ir^lagde hartsbarken utbrunnit , utdragas

det glödgande affallet med en jårn-krok, och ny
harts-bark inlägges på det nu befkrefna fåttet,

hvarefter féckenater igen klappas, fä val for drar

get {tull, fom ock at hvad rok fig tåftat i facken,^

ma nedfalla i kammaren och ej efter hand igea-

ftoppa hålen på facken.

På detta fått fortfåres mied brånningen, hvar^

vid dock de förändringar i akttages , fom opem-
tionen fjelf anvifar5fäfom3 at ej klappa fåcken for

hardt eller f6rmycket,fedanugnen kommit i gång .

och luften blifvit inuti varm^ : varandes di^aget då ^

ftarkarc^ ty dä kunde cldgniftor fnart dragas in
uri kammaren : at bränningen ej anftålles i ftarkt

* ^ blås-
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biås*vader : at ej for fort och ftarkt eldas : kun*
iiandes man låta eldningen ftanna, når man behaA
gar 5 och åter begynna : at under bränningen dorB
ren til kammaren må ftä tiltåpt5 famt at dragutaip
ifrån uppå facken afliålles , och at vinden ej blå-

fer in i eld-hålet igenom dowen 'på yttra hufet.

Imedlertid vägar man ej at låta ugnen gä be-
ftåndigt längre ån 8 eller 10 timar ifånder^ få
val på det elden ej mä upvårma ugnen for myc-
ket^ fom for rökens hopfamlände; til hvilkenån*
da bränningen börjas hålft öm morgonen, pådet
han må flutas innan aftonen^ men hvar tredje

morgon famlas röken. Kammaren opnas, och
med cn fårfk gran-eller tall-ris qvift utfopas hvad
fig af kimrok plågar fåfta två eller tre alnaryt-

• terft i rökgången ^ ty in i fjelfva ugnen och få

långt rökfånget i ugnen blifver varmt, plågar in-

gen rok fåfta fig» Sedan fopar man tor fig pa

golfvet der man vil framgå, och tillika ned af

väggarna : all röken famlas tilfamman i en hog,

och båres fcdan ur kammaren, at fyllas i fina

kåril, under det ny bränning börjas. Kåril bru-

kas ftorre och mindre. Större tunnor af fex

qvarters hogd , elfva tolls diameter: mindre tun^

nar af femton tolls hogd och fyra tolls diameter:

ånnu af nio tolls hogd och en och half tolls

diameter : de minfta åro fmå aflänga kåril med li-

tet lock och pinna före , kunnandes hålla en tred-

je^del af de förra: allefammans gjorde af gran,

tunt fpjålad. De ftorfta tunnor ofas fulla med rok

med en tråbotten^ nedtryckes nåftan til hälften,

fedan päfylles och tryckes päfagde fått, fyra eller

tern gånger, til defs tunnan år fylld. De andre

tuiiiior fyllas loft.. Det utkratfade öfFallet utur

ugnen
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ogncnbrinner affig fjclf tilalka och brukas fedaa

til åkef-godning, ;

Alt efter likheten af hatsbarken uppå qvar-
blefvcn kåda, lamt aktfamhet vid brånningen^at ej

röken utgår igenom eldhäiet eller kammaren, fal-

ler olika m.yckenhct Kimrok. Men den båfla och
iinafte Kimroken fåtteivfig uti facken och årtjen-

ligaft til Boktryckerier och Målningar : den lama-

re och grofrcjfom tjenar tor fkomakare, fåiter fig

i kammaren och på defs golf.

Den 6* Aprii»

BESKRIFNING
Öfver

Kråk/inge Socken i Neriket^
t anledning af den forefkrift, fom år gifven i K«

Vetenfliaps Academiens Handlingar för
*

År 1741, pag. j-.

A(

G. HEDIN.
K. i K*

§^ t* Om Soknens belägenhet-

råklingc Socken år belägen i Örebro Hof*
dingedome, våftra Nerikes Fögderi och
Hardemo Hårad ^ z mil ifrån Örebro i fud-

Våft. Sä långe Socken-fkillnads tviilcn icke år for

Ällaftållen afgjord^ kan ock def$ råtta innehåll
^

0rs0
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area ^ ej la noga utfåttas y dock kan man ifaecJ-

lertid 3 i anledning af Ga b r ie l Tor i Ntjs Char»
ta af år 1688, taga längden til ungefär i jooo^och
bredden til 8000 alnar ^ fä at Soknens hela inne-

håll Ikal vara vid pafs ^428^ tunneland^

r Eijéft år Kråklinge Sockén for fih artiga be-
lägenhet mer märkvärdig ån många andra. Ett

liten å, fom rinner åndalängs genom Soknen, frän

Söder til Norr, delarheiinei tvä nåftan lika de-

lar. Nåft in til famrna å hafva älle ByariSockneh
fina ängar 5 få belägnä, at den ena byens ang fkil-

jes ifrån den näftgränfande, blott genom tå gär-^

desgård , • och emellan dem, fom ligga tvärt emot
hvarandra, g6r åennvillnad, och det jämnt ifrån

den ena åndaiTi til den andra 5 undantagande de

ftållen y där åen i fenare tider Ikurit fig nya vå-

gar, fom nyligen fkedt imellanFalkena och Kräk-
linge by , famt for flere år fedan imellan SorbV
och Luggavi^ hvadan gamla-och nya åen pådeffä

ftållen fått fit namn. Näft ängarna, har hvar by
fina åker-gärden, fom mäft ofver alt ärö afhäll-

de åt ängen, och få belägne,atnian kan gå Sock-
nen rundt omkring ^ Ur det ena gärdet i det

andra 5 undantagande vid ändarna af Soknen,der
äen och ängarne lopa fram. Näft åkergärden lig-

ga byarne, förutan tre, fom ärö beiägne vid ån-

gen, och hafva fina gärden på fidornaom fig. Ut*
om byarne år (kogen , hvilken gor fom et ftäng*

fel omkring hela Socknen.

Denna Socken beftår af i t byar och 14 ert-

ftaka hemman tilfammans f i|- mantal, fom den--

na tiden utgöra loz matlag hemmansbrukare^ocih

någöt ofver 800 perfoner.
• V Åt

ii
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^ At Solenen i forna tider varit folkrikare 5 ån

hon nu äf, fynes likt af de Sten-hopar, fom åfven

hår i ftogarna finnas med månnifko-händer ihop-f

lagde, få framt icke ortens forfta Inbyggare tor*-

dt hafva fatt fig Hed ä deffa ftållen , hvilka deras

efterkommande fedan ofvergifvit, antingen der*

fofe, at deannorftädes funnit båttfe jord-mon, el-

ler for det 5 at de velat flytta efter 5 fä fort vat*

iiet fjunkit undan ; eller for andra orfakA^ fkulU

Det allena må man fluta derutaf, at noden lärde

Förfäderna vara mera flitiga och arbetfamma vid

Jordbruket, ån vi nu are»

S. 2. Om Akerbrukét\

Jordmoneti år i denna Socken få åtnvillig och
blandad, at det Vore ivårt fäga, hvilketderafla*

get år mäft radande. Har finnes hvit-blå-och

rod^-lera^ fpik-och beck-lera, fvartmylla, fandi^

orjord, m. m. och år knapt något hemman^ fom
icke har flera flags jordmon. Dock tyckes, at

leran år den målta.

Utfådet årej alleftådes lika ftort : hår fås hogft

24,och minltS tunnor fåd om året på et helt henl^

man. I hela Spkncn kan pä de fivattlagda hem-
man lås 8 zo tunnor ärligen pä fjelfva fådes-går-

det, och defs utom 60 tunnor årter pä trädet.

Torpare och andre, föm fitta på Herfegärdars
och byars ågor, kunna fa tilfammans vid fo tun-

lior , lä at årliga utfädet ofver hela Soknen kan
,ftiga til ungefär P30 tunnor, af rågen något mep
ån af vår-fådena

Sättet
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Sattet at bruka åkerjorden år dcttä: förft oi»
Våren 5 få fnart jorden eftér kål-lofsningen åf
lagom torkad , ploges ftubb4keren> hvarvid ge-*

xnenligen, fårdeies i byalag, år den ofedea, at
åkereii fällan fäiles ut 5 hvaraf fker , at rygparne
blifva for höge , och i fårorna liten

5 fa mange-
ftådes ingen matjord 5 hvarfore ock fådana fåror

gifva, fom oftaft, nog ringa fäd ifrån fig. Orfa-
ken hål^til år den ^ at dar den ene Bonden faller

iit fin åker, kommer hans granne efter, ochryg-^

gar fin , och lägger få til lin åker åtminftone en
del af den jord, Tom den förre lagt Ut i fåren, och
at förekomma detta , vil ingendera garna fälla ut
fin åker , når ej alle grannarne förut förena fig

derom. Hvaraf bör flutas, huru nödvändigt flor-

byte eller ftor-fkift mätte vm, fårdeles der plog
brukas.

Så fnart Vår-vattnet år fin våg, och innan jor-*

den for mycket hårdnar, forråttas dikningen, fom
hår otVer alt år brukelig ^ och år märkeiigt, at

få långt dikesmuUen räcker på äkeren, år altidfå'

den frodigare^ ån annorftådes^ ty måftadeien låta

denna tnullligga quar vid ändarna, fom dockhåift

borde foras til färariia, at dar någöt okaden grun*

da matjorden.

1 Midfommars månådcn haffvas den plogda

jorden, och ftraxt godes, hålft hväd man vil haf*

va til rägjörd, och gédflen nedkåres med årdret
^

hvilket bruk man kallar fneda. Gror fedanåké*

ren fSr mycket , fä pläga fomligc filedå å tiyö i*

mellan ande-tiderna^ hvilket docka, i lyniiefhet

på den lofa leran , funnits vara måft onödigt 5 och
ftmidom fkadeligt^ ty ju mera den jorden toxt^

och gores los, ju fnarare bårttorkas muftcn i tork»
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vidciS men tager Sfverflodig väta fil fig i vat-vS*

der. Hvad föin amm$ til vår-fåds jord, plågat- ge-
menligenieilinas ofnedt^til dcfs ho-bårgningeii ar

förbi. Vil maii goda ilhder kornet-^ fä (ker det
merendels fift på höften, liied den nya godflen^

Ibm fallit fedan Midfommareil, i hviikén likväl

tiftel oeh annat ogräs piår tvifvas val.
^
Vid fam-

•ma tid lågges all den tilärnade värfäds-jorden, ge-
^nom fnedande^ i vinter*fär, och den riyfs atbår*^

^gade årte-och rofve-jorden upkåres med plogen^

fällan med årdret.

Ofver hela Sockilen befäs åkenördefl alleiiaft

hvart annat är, undantagande, atpatrådes-gäfdeC

fäs altid årtef och rofve-fro,hvarf6re den jofdefi

kommer atbårä frukt 3 åra radj fåfom ock, at

Torparedch andre, fotn hafva liten åker, fållati

fä lägga den färaina i trade. Nog år jorden 1 fig

fjelffagod, at håf med fårdel kunde brukas ttc* '

dings- trade i men at fadant ej fker^ är forllåmli*

fall denna orfakeil^ at mäfige grarinar råda i ert

y , forti fvärligcn kunna bringas til et finne, och
hvad icke brukas i by^ vägar kiiapt tiägon påen-
llaka hemman företaga j få at otn nägoii ville be-
gynnadennall nyttiga mråttnirtg; få (tiidadeandrie

deremot, och förebara t) at efter fädänt^icke fåii*

varit i bfuk^ Vore äfveiltyrligt at nu foretaga

^nägot nytt férfok i hviikefi urfåkt en hvar for-t

^ nufttg finner Vara alt for lam. 1) Såga de : forfä-

derne hafva rikeiigen fodt fig med detta bruk

,

hvårföre icke vi ? och befinna icke, at folket okar
fig och vänjer fig vid båttre foda: nu åro ock al-

le utflcyldef ftotre , fordenrtvul bora åfveil fåkj^s

drägligare inkomfterj dertilmed, hvad hvar och
en icke behofver for fig , kan hall aitid få affåtta

H ätJ
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|t Bruken och Staderna, då det ej vore nödigt, at
infkafFa få mycken fpannemål från främmande or^
^ter. 3) Förebara nägre , at godflen då ej vore til-

fåckeligi hvaremot dock år onekeligt,' at juraef
fad man får, ju mer bofkap kan underhåibs til

: ^odflens förökande : man kan dä befå en treding
af all fin åkerjord, med vår-fäd, och man vet, at
var-fåds hålft hafre-och blandfåds-halmen år båt-
tre for bofkapen til foda, ån det grofva hoet,fora
finnes pä mänga Hållen. Utom defs bor hvar
•hushållare loka, at åfven på annat lått foroka
godflen, efter Koiigl. Vetenlk. Academiens ofta
^^ifna forflager. 4) Frukta de, at korn-jorden derr
^igenom varder Ikåmd ; hvareraot "man dock
ofta fedt hårli^t korn på den Sker, fom föregåen-
de året burit 1 äd Desutom må hvar och en med-
ge, at godilen aldrig gor det gagn, fom hon
borde i emedan hon hår aldrig far bli årsgam-
mal innan hon utfores, hvarfore ock genom vårt
,nu brukeliga fått fker, at det året, fom godilen
kan gora bäfta nyttan, ligger åkeren i trade och
bår ingen frukt. Skulle ock åkeren vara for
fvag at bara korn, nåfta k efter rågen, få kun-
de man utvälja fig korn-jord i räg-gårdet, fom
,aret förut fått hvila, och belå hela vår-gårdct
_.med biand-korn, fom hår altid val trifvcs. f)
%utes fkulden på otilråckelig fkog, at ftånga
med i men om alle vore monne om Ikogens måtte-
liga nyttjande, tråns planterande eller fro-fSning
jåmte ftengårdars upfåttande , dår lågenhet hår-
til kan finnas i la blefve flcogen båttre tilråcke-
lig. 6 ) At jorden ej år få tjenlig til tredings-trå-
dehår fom aiinorftådes, år etogrundadt foregifvan-
de, hvilk^t kan flutas deraf, at jorden ofta nog

Ii bär
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bår göd fåd tre år å rad, fom ofvan berktadc

år, ^

Aker-redCkapen år hos ofs tåmmeligen god. Föl-

jande åro allmänt i bruk ,
nämligen i . Plog, fom

jåm yål å några andra orter blifvit beicant, undei:.

nanan af Nerikes-plog^ ^i*|g<^s af et par oxar,

<)ch llyres af en karL i. Årder, fom kan dra-

gas af en oxe eller haft, åtminftonc pa-denlofa

joixien, faft hår merendels brukas dertii et par

<)xar. 5. Harf, gjord med f löter, och f järn-

pinnar i hvar lot; dragés af en håli. 4. Våir^

hvartil ock brukas allenaft en håftw JCok-

klubba fom föres med händerna.
i

Följande fådes-och fro-llag åro hår allman-

ne^ nämligen:

I. Råg, fom fås vid hvart hemman i ny-

godd jord , fä längt. deii år tilråckelig,^, 0Gb rrif-

ves vkl pä alla Hallen. Sas vid BärthelsrmåiTan

och mognar vid LarsmafFan. Ger 4 til 8 - fak.

Harviji tänk te jag infora något om råg-knåp-

pen > men efter jag finnei' det famma förut in-

fdrdt i Kongl. Vetenfk» Academiens Handlingar

for år 174P, pag. 4f , vii jag allenaft beltyrka

denna angelägna^ vetenfkapen med et ogon&en-
ligt exempel. Ar 174S mognade raggen tidigt,

Mine då varande grannar begyntc (kåra den tf
Julii. gamla.ft. Jag ville vera,om råtta flvprde-ttiden

vore inne, forr ån jag något hfa vid företog. DI
jag kom ut på gardet, och frågade grannarna,
om rågen vore mogen, jämrade de fig, at de
drogt for långe, efter nu alt ville rinna ut. Jag
fåg til, och blef varfe, at aldrig hade någou

g kunnat få^ fä tjockt, fom fåden nu låg urfailea

H 2 PÄ
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pä åkeren efter lic-flagen. Jag rådde dem ab

uphora med Ikorden, och forfåkrade dem, at

innom par dagar Ikulle råg-kornen fitta faft i

axen i men de ville icke gifva akt på hvad jag

fadc. Den Kj^feegynte jag (kåra något litet, och
fann, at ånnu voro någrc korn iole* Den zy
och z8 fkar j^g med fullt alfvarc^ och kunde
intet forftä, om jag förlorade et korn, der gran*

narne förut hade forlprat hundrade. De

,

fom icke vilja tro, hvad for dem berättas om
tåp-knåppen, måpe allenaft fe pade råg«^ax,fom

ftai^eras hvete-akrar, i hvilka man knapt Ikal

fakna et korn , ehuru långe de ftå ofkurne efter

den andra rågen, få framt icke något ftorm-vå-

4cr infallit, medan råg-knappen påftått,

2. Korn år af 1 (lag : grof-korn och fmå-korn^
|

Cxrof-kornet fås ftraxt om Våren, och brukas e-

pénteUgen på leran : mognar vid 14 dagar fenarc

an rågen. Små-kornet 1 ås något fenare på ler*

jord: mognar lika med rågen, och år kårii- fulla-

re, ån ^rof-kornet. Bagge flagen gifva 4 til 10

falt. Eljeft finnes ock i nårmafte orten det tredje

flaget, fom kallas brå-korn, och fås vål en
månad fenare , ån de förra flagen^ emedan det icke

tål någon ftrång froft, och mognar åndock forr*

Det vore artigt at fa veta, om icke til åfvert*

I
tyrs detta, jåmte andra omftåndigheter, år ock
någon orfak, hvarfore kornet mognar inom långt

kårtare tid på den ena orten ån på en annan,

hvarofver man eljeft förundrar fig, lå långe man^
,kan ikc, icke haft tilfålle at få noga gifva akt pa

denna (killnaden imellan annat kox^n och brå-

korn.

\
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Hafre, af det fvarta flagct, fås på den

låmfta åkcren, famma tid fom grof-kometj men

mognar något fenare, ger 6 til 8-falt.

Bland-fåd, fom gores af korn och hafre, år

niycket i bruk , och lönar mödan ganika val , der

jorden ar for fvag til korn i men för god til hatra.

4. Hvcte finnes maft vidhvart hemman, dock

ej til någon myckenhet. Gammalt hvetc fås

liraxt efter rågen i nygodd eller annan fet jord,

och plågar detta fållan eller aldrig flå felt» Men
om nytt hvete få? i for fet jord i få blir demti

gårna mycket brand-^Uer kol-hvetCi Detta fås fa

fnart man hinner, efter inblrgningen, och plå-

gar oka nog lida mifsvåxt. Det mognar lika med
grof-komet.

f. Ärter, gröna eller hvita, ftorrc eller fmår-

re , fås aldraforft om Våren på plog-fåren , och

harfvas ned : bårgas merendels efter den andra

fåden om höften: gifva4 til 10 falt.

6. Bönor fås i fura ler-färor , der ingen annan

1 åd kan våxa ; mogna fift om höften : gifva z til

f falt.

7. Rofve-frö fås något for Midfommarcn i

val godd jord och uphåmtas vid Michels-måfl*an.

Om rofve-jorden gödes for tjockt, och godflen

ej nedmyllesi plåga i våt-år de ftorre rofi^or bli

fvampiga och rutna 5 men godes fvagt, få blifva

rofvorne fmå och frifka.

, 8. Lin-och Hampe-fro fås fåfnart mantrorfig

vara fri for froft-nåtter: våxten uprylkas^ vid

Xiars-måfTan , oeh bredes vctfd, marken at rotas.

\
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9. Allmogen fär Käl-fro pa godfle-hogcn vid
ft-4ll-dorea, fedan något mull blifvic ditford, och
ftånger omkring med rtorar.

^
Efter denna Socken ilinges inom fa tränga

gråhforoch är fä tått bebygd; få harockingeil
bonde mer ^idtfarna ägor^ än han val hinner flo-
tä, och kan dcrtilmedhafva nägra lediga da^-ar
om aret.

^

^
^Sidens bärgning flcerhos ofs fäledes : fådenaf-

(karts med enlia^ fom fedan af en annan up-?
hämtas med hand-flvära och lågges i band eller
necker^fom åro l elter

3 qvarrer tvärt igenom under
bandet: fättes i flcyl eller rok, til 10 necker i

hvardcra, merendels i open lang^rok, lällanihatt^
rok, fom dä iker fäledes, at 8 necker ftällasun.

der, pa detta fåttet
I o % ^ och z låggas ofvanpä,

dä den ofyerfta faftes pä fidörna vid de medlerfta
af de upråttitäende necker. Detta kan något for-
fvara flJen for rågn3 men forflir icke pä längt
ia|F

.,

emot. det fatt at hatt-roka , fom å nägra
aiijdp Ofter år ofligt. Da fåden (kal foras i ladan,
plockas hvp.r neck for fig af äkcren pä vagnen,
^cii fedan pä lika fått af vagneii in 1 logan ^ hvar-
af^kaariutas, huru ganfka. mycket forfpilles här-
igenaui j hälft när faden |r val torr-

,
%j^epia har-m?3ri altid' bi'ukat hänga pä ftackar,

fb'm
i^ä^' "hväf ' äker 'blifvit

,
upr^fte af krakar och

gåjdfel- ftånger; men detta blir nu måft férfum-
mt^ 0C*h;fi^k{^ äflagt v i det ftället fa de nu
Eggaiq:var pä äkere.0^ torkas , ehutu det är nog
ii^delip^^ dz:mfckm rägrNväder infaller. Jag har
nägra är brakat, at gora en ftäng-gärd ändalän|^s

f . ? .'-^ utat
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ttat ikeren, och håiiga ånerna dcrpa, hvarmed

de. torkas längt fnarare ån på ftack. Bonornafå-

ras llraxt hem ifrån äkeren, och låggas på fina

flackar at torkas.

A t Rior hår icke blitvit inrättade , dertil år o-

vanenhos aUmogen ftorita orfaken, jämte okmi-

nighet om deras byggnad, ans och nyttan omnå-

fon afftåndspcrfonerna ville bygga och briikä Ria,

»

ade han ändock den olågenhet, at vid hvart om-

byte med tjenftefolk få dem, lom dcrvid voro o-

vane, få långe de ej allmänt i orten brukas> dock

kunde detta hindret håfvas, om de, fom hafva

Torpare, låto någon af dem låra rie-fk6tllen,och

fedan årligen vara derfore anfvarig.

Akrarne åro måft alleftådcs val belågne, ehu-

ru vatnet, vid fomliga byar, kan flöda ofver nå-»

gon del, då ftor flod år. Eljeft händer måfl; årli-

gen, at de fmå hemman, fom ligga nårmaft Iko-

gen, hafvafvagare fåd, ån på flätt-bygden.

Små Humlegårdar finnas vid fomhga hem-

man, til någon hjelp i hushållets men ftorita delen

mafte kopa humle annorftådes.

Någre Tobaks-plantor finnas hår och der,

dem hvar fkoter, fom han kan, och nyttjar for

fig fjelf : men det vore båttre, om denna plante*

ring blefve en fyfla f6r Staderna.

Åker och ang åro alléftådes ftångde ifrånhvar-

annan, fåat hvardera kan nyttjas fårlkildt, efter

lom nödtorften tordrar.

Hår år knapt någon Bonde , fom icke hartil*

rackelig fpannemål til fit hushtll, och måftadelen

H 4 faljef
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fåljer årligen något derafs fom då föres til Nora
eller Linde

5 4 eller f pf^il härifrån^ hvareftBårgs^

ipannen alla Lördagar infinner fig , at kopa fpan-»

liemål af Landtmannen. HerrCkaper och Stånds-»

perfonerfålja gentCJnligen lin fpannemål åtBriiks'^

patfQuem^

§.3. Om ilng och Bolkaps-betc»

Äng år hår alleftådes tilråckclig, utom några
fa hemman 5 fom val kunde behotva mer. Hår
kan fås från z til 6 lafs ho för hvar tunna at årli-»

ga utfädet. Och åro ångarne få belågnc^ at hvar

och en flraxt förer alt fit ho in i ladorna hemma
vid gården.

Kråkiinge ångar hafva pa några Ir tilbaka un-»

dcrgått hvarjehanda förändringar af vått ochtort.

3)eg^mle tala om, hvad de fjelfve forfarit, och
hvad deras fäder for dem berättat, och fåga, at

I forlla början hafva defTe ångar ftätt aldeles un-

der vatten^ fedan, nu ungefär öo år tilbaka, gin-

go de torrfkoddederofver anda fram imelUnKyr«^
jkan och Falkenå, dä ofver åen legat llånger , at

gå pä. Dcrettcr i några är ä rad har vattnet ilått

pä ängen hela året igenom, anda up til gardes*

gårdarna , och Ikillde gråsvallen ifråii bottnen, fa

at det gungade , når man fteg derpå. Då vaxte

der fo^a annat, ån fraken ganfka gleft. De ftodo

i lina 14 l^aUade knarrar eJier okllockar, och af-

hoggo de fä ftrån,föm fyntes ofver vattnet, häm-
tade dem medrifvanup i knarren,flåpade til lands

0ch utbredde til torknings,! ehvareft de kun-

dfeJ til den åndan voro diken gjorde, at ro uti, frän

Iffl upät ängen 5 hvilka nu åro aldeles igengrod»
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de. Var Sommaren någorlunda torr, få kunde
gråfct koras up med vagnar, då likväl var omke-
ligt at fe, huru Oxarne lade ned fig, då de tram-

pade genom gråsvallen, och blefvo under oket
och bördan illa handterade af oömma finnen. Det-
ta varade i många år, til defs Erik Månsion, kloc-

kare i Kråklinge och på flutet tilUka Kronones
Malmletare, to^ fig fore , at ^förbättra delfa

ängars ufla tilltand, genom följande påfund:
Han plågade fom oftaft fara i åen och fifka^ han
fag aä pa de fpelande gråsilrån, huru vattnet ar-

betade och ville flyta fin våg , men flapp icke

fram, efter åen var igenväxt med vafs och frå-

ken. Han rodde fordenflvull utfore, at foka ef*

ter utfall for vattnet, fant det ock, men åfven

forhindradt af ftenar och allehanda fl?:råp, fom låg

i åen. Alt detta rogde han bart : gjorde fig l å

två ftycken ågg-jårn, juft fom liar, dock utan
lår, men tåfnmeligen ftora och nog tunga. Des-
fa flipade han, och fpikade med de rata andarna
faft pä en trehornig brådlapp , fä at deras ba-
kar vettade åt hvarandra och betten eller aggen
utåt, varandes inemot en famn imcllan deras ud-
dar. Detta verktyg kallade han flwår-knif. I det
tredje hSrnet af brädet fåfl:e han et rep^ Han
tog få fin Son med fig, och rodde utfore få långt
fom år-bottncn var fri for jften. Der flåppte han
ned flvår-knifvcn pä äbottnen, rodde derifrån fa
långt repet råkte och åen var råt y flög då ned en
ftor^ vid hvilken den ene holt knarren faft, me*'
dan den andre drog flvårknifven med repet, fort-

fåttarides på detta fåttet fit arbete hvar gång fä
långt de hunno. Det var noje atfe, huru vat-

pQt häftade fig til den renfturoa ådran ^ ochhuru
H f brått
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brått det hade, at fara fin våg. Sokncbocrnc
fingo fedan bårga ftt ho med beqvåmlighet, och
betalte honom hederligen for omaket. Detta
(bedde icke längt ifrån året 1710. Når man
hu frågar efter, hvad verkan denna renfning ha-

de i anfeende til gräsväxten, vilja val någre pä-

ftå, at han blifvit härigenom något forivagadj

men ftorfte delen håller med, at gräsväxten varit

fedan , i anfeende fil ymnogheten , lika fom forr,

nu mer nu mindre, alt efter fom väderleken år/
men deri komma de alle ofverens , at efter denna
renfning förvandlades det grofva ilarr och fråken

til fmå-ftarr och behageligare foder for bofkapen.

Når nu åen, efter några års forlopp, åter begynt
våxaigen, hafva Sokneboerne tagit fig fore, at

fjelfve renfa henne med fina liar 5 men fom man
dermed icke kommer få djupt, fom fkår-knifven

gick, hvilken ock aflkar ijelfva rötterna, fåmå-
i\c dc årligen hafva famma omak , når vattnet är

forymnogt, och ändock icke förnimma likanytta^

Härvid må jag ej förbigå at vila , huru Ikade^

ligt det år på kårr-ångar, at aflkåra gråfet unde^
vattnet , fom fomlige plåga gorå når våtan år for

mycken» Om jag rått mins, få värdet år 1743,^

fom en ftark flod kom, ]uft då flåtter-tiden inföll.

Defomdåicke trodde fig omatvånta, til des vat-

net fick rinna bart igen, måtte aflkåra gråfet un-

der vattnet, om de IkuUe fä någon betalning for

fit arbete. De andre drogde til defs floden var^

iiagorlunda förbi, och bärgade få med båttre be-

-qvämlighet. Det följande året rontes, hvilketi

dera var nyttigare ; - ty de tegar, fom blifvit afi

fku^ije under vattnet, fågout fom diken emot dc

an-
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»ndra^hélaVåren och Sommaren igenom. Så rin-

ga gräsväxt blef der, fcdan vattnet fått draga fig

ned i df* afifcurnn ochopnade gräsfträn, och (ka-

4'A rjelfva roten.

Pä kårr-ångar bor man ock altid få laga , at

h^^fderna iniellan lie-flagen gä fran hogdcn nedef-^

åt y ty eljeft dimma de vattnet qvar pa ångcn, til

fkada for gräsroten^ hvilket en ny åbo i grann-
flcapet icke långe ledan fick låra med mycken
faknad på gräsväxten, då han, for båttre beqvåm-
lighct fkull, begynte llå ifrån norr til foder, der
l^érr varit vanligt, at flå efter ängens hållning

eller fluttande från våfter til oftcr.

De platfer, fom ånnu kunna finnas hår och
der, tiläng-eller beteshagar dugelige, vardaock
dertil efter hand afrogde och uptagne,

Ofunda orter och gråsflag har man icke hort

någon klaga ofver, utom det, at fomliga år vä-

xer pa ångarna et flag , fom allmogen kallar grås-

vargar, hvilket gor todret nå^ot oåteligt for bo-
fka^en. Men et ymnogt forrad är hår pä lådana,

fom åro nyttige til lakedomar ,
fårgning, rft. m,

I fynnerhct år pa fjelfva Kyrkogarden och i ea
flvogs-ång vid Våsby en vacker fimling af ätfkil-

liga f ag. Et flag växer i fådes"åkrarna, fom
kallas fyra, hvilket Folket, dä hår för mer ån 40
^år fedan var ganlka ondt om födan , anvåndt til

något imderitod i de fattiga hushållen , med up*
blandning af mjöl, både til brod och välling,

Pä .några ftållen finnas val både tufviga och
m"idra magraoch fkarpa ånge-ilycken, fom lålLm

betala Landtmanneh defs omak vid bärgningen ^

lom
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fom dock hårtils fatt vara vid fit gamla fkickj
emedan andre platfer tyckas gora fullt for bagge,.

Ho-bårgningen flcer har på det fåttet, at grå-
fct torkas pa vallen, der det år flagit, når intet

vatten hindrar : råffas i ftrångar och fåttes i voll-»

mar , af hvilka 8 til iz Hållas på vagnen i fendcr,

tilbindas och kringlindas med våflar.

Re forltåndigare hushållare låta fit ho ftå ute
i voim, til defs det undergått någon fvcttning^

hvarigenom det forvaras for mögel i ladan och blir

åteligare for bofkapen.

Beteshagar har måft hvar och en, men ej fl
Itora, at hela bofkaps-hopen der kan födas, utaa
alienaft en ko eller flere, for båttre mjölkning
flcuilj de ofrige födas på (kogen^ men fåren pl
trådesgårdet. Håftarnc Uäppas ock på utmarken,
oph gå der, til defs ångarne blifya afbårgadcj
hvareil ledan all bofkapcn går hvart om annat,

til defs gardet blifver for dem upgifvit, der dc
vidare hafva lin foda in til höften 5 ty på defla blo-

ta ångar vU ingen garna låta dem gä for långe
,

cmeéaiTi vallen fkadas igenom mycken bofkaps

trampning.

§. 4. Om fkog och utmark.

Kråklinge Soken, har ingen annan allmån*

nings-lkog, ån den, fom tilkommer hela Hära-
det, belägen på Lerbåcks-moen, hvilkenårnog
fvag. Eljeft har maft hvarby finfårlkildta (kog,

fom, befynnerligen pä oftra iidan om åen ^ år til-

råckelig til timmer, vedbrand och gårdfel-fangj

rnen på våftra fidan mindre. Vid Luggavi har i

for-
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•forna tider varit cn ^^pråktig tall-och gran-ficog

på en hég fandmo.^ h vilken åboerne fjelfva for

mänga år fedan tortiårfvat , efter fkogen idkc vat

delad hemmanen imellan, och ingendera ville

hafva miilft deraf^ få at moen nu år aldeles^ fkal-

lot ,
undantagande 5 at hår och der fynas nagrc

fmåenebufkar, fom dock aldrig få lång ålder.Om
denna ehuru nakna mo ånnu blefve delt iitiellan

byarna, år til tormodände , det hvar oeh en då

bättre fkullc värda fitt ftyckcj och at det fnart

^kulle åter blitva fkog-våxt.

Våsby har nyligen haft en fkon Ikogj men.

nu år ock der et vackert trå fållfynt. I gemefi

bora de anfes for vårdslofe hushållare, fom bara

eller lata lina grannar bara yxa til fkogs , förrän

hvar har fin fårffcildta lott at hugga pä. Husby
har hårtils varit få |odt fom fkogloft 5 men for

några år fedan fattc aboerne i frid någon del afut-

marken, hvareft tycktes kunna blifva fkog, och
hafva imedlertid fedr fig om hvar de kunnat. Nu
fa de redan fågna fina ögon med åfkådande af ert

hop vackra trån, fom forfåkra, at deras bruka-

de forfigtighet blir til noje belont.

Ehuru någre åro , fom ingen fkog hafva , fet

man dock ingen ånnu Vara hugad for tråds-plante-

ringen^ fom kommer måft deraf, ac mångeicke
åro Ijelfve ägare af hemmanen, fom de bruka, och
fåledes ©\dfle, huru länge de, och om någonfin
deras barn fa bo där, hvarfore de ock, få långe

hvar far g6ra, fom han vil, ej gerna foretaga nå-

got arbete, hvarat de ej famma år fa njuta fruk-

ten. Hvar och en kan håraf låtteligen finna, hvad
mår-

ti • f
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mårkcligt hinder det år for Landtbriikets up-
komit i vart Fädernesland, når Bondenej ^rfä-

ker om belittnings-råtten afhemmanet för lig och
fina efterkommande.

Hår finnas många flags trån : ibland de villda

åro tall och gran de allmännafte. En och x^l fia*.

nes måft alleltådes. Hår vaxa Qck Ek ^ Oxel^
Jiäggj Ronn, Afp,^ 3)or^ j^^fi^i^^iPil^ V;i7

te,
Brakveds -tråd, fall ej til nägoa y-mnogheB.

.onn och Lind växa ej annorilådés , an hvar dt
blifvit planterade.

Ingen år hår , fom nyttjar finfkog til annat,åii

egit behof, nåmligen timmer, ved och ftångfel

omkring ägorna.

Den feden til Skogens beiparing år i fenarc

aren påbegynt ofver hela denna Socknen, at maa
ej alknaft nyttjar torra c^viftar, ;ikat-änd^r ocIl

yindfållen til vedbrand , fa långt de råeka, få at

man hår aldrig (kal finna fådana ligga: qyar i fkor

gen \ utan man brukar; ock til bränlle afhugga de

nederfta qviftarna af de våxande ilon e granar och
tallar, hvilka tyckas dcrefrer ilå lika friflce. Men
iiuru Ikog-yaxten deraf rrifvcs,at han genom qvift-

ning milter fit lugn , och genoni, rpnfning fin fo?

da, det vifar tiden. Defsforinnan år det genom
ron afgjordt, at den mark, fom duger til gräs-bå-

rande och bete, bor hafva gles Ikog af lohrän r

men dår ej annat kan växa ån Tkog , der bör han få

vara ffå tåt, fom naturen vill hafva honom och
der böra alla affall få ruttna , til trådens uppehäl*

le och föda.

Deremot medtages fkogen ändock mycjvet til

gårdfle-gärdar; emedan här åro ganlka fa , fom
hafva tjenligt åmnc, at göra lle]:i-g.årdai^af. Der-
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til med år cn allmånn fed hos Bonde-folket, at dc

om vinter-tiden lyfa fig med ved eller torra q^i-

ft^r, fom llåndigt brinner på fpifen ifrän fkym-

ningen til defs de iågga (ig, och ledan hela ottan

iptil dagen , och vid fådant ljus gora de alla fina

qväll-och morgon-fyflor. Hvaraf lått kan ut^

raknäs v pä detta fåttet åtgår val få mycken

ikogj at lyfe fig med 5 fom fordras til matlagning

öch varma.

§. 5. Om Boikäps-ikötfeL

så många flags tama djur och foglar, fom ^1

vårt Rike åro allmånnaft, finnas ockiKråklinge^
nämligen i.Boftap, afSvenik art. Räknar rnan

tiliaramans den boftap, fom underhålles pä Hem-
man, Torp 5 Ryttare och Soldate-boiiåilen famt

-backe- ftugors få lårer hår i Socknen vara inemot

600 Kor och 140 par drag-oxar. z. Får, på Her-
regärdarna måft afutlåndflc, men hos Allmogen
af Svenlk art, til antalet något ofver 600. g.Hå-

Äar vid pafs i 20, af medelmåttig ftorlek och llyr-

ka: köpas merendels pä marknader i de fodra ör-

terna. Kanlke, at i hela Socknen något år up-

fodas 10 eller iz fol-ungar. 4. Svin underhåller

hvar til fit behof.

Gåfs och Hons finnas måft i hvar gård^ dock
ické til någon myckenhet

•

Bofkaps-fljotflen idkas håricke med ftorrealfva-

re^ån at hvarBonde foder up en eller två Kalfvarom
året i och nar han faljer et par oxar på markM^
den i Örebro eller i Bårgslagen

, köper han et par
i ftållct i Öftcr-cUer Våftergathland, då han måft

kan



Jkan hafva et liter flakt-not til årfåttning for finä

refor.

Til Skefferiers inrättande férmän hår i Sock-
nen ing^n utvåg, få långe ej år tilgårig |)å mera
ho, ån fom behåfves at underhålla nödtorftig ftor

bofkaptil åkerens bruk och gödning famt folkets

f(5da. Emedan hår ej är fä Itort antal af Får, fom
folk, år klart, at om någon kan fålja ull och
ikinn j få behofva de kopa af hvarandra inom Sok-»

nen. Getter har hår ingen hatt på många är.

Ehuru forfiktigt hvär och en bjuder fil atom-*

gås med bofkapens utfordring om vinteren 5 må-^

Ite ändock årligen något af Oiden tilgnpas.

Vall-hjon brukas allenaft några dagar forft om
Våren ^ til defs bofkapen blir van at gä i fkogen^

I hela Socknen finnes ingen vallhund^ ehuru
ftundom händer, at Vargarne gora fkada på bo-
fkaperi.

Bi-fkotfien idkas hår mycket fparfamt j dock
emedan hår åro goda trågärdar, fkona gårdcn^^

vackra ångar och andra parker, hvarcfl: Bienkun^
de håmta hn näring , (kulle väl alle i Socknen med
fordel kunna äga dem, håift de fä rikeligen beta-

la fix rum , når man har lycka med dem $ ty eit

biftock, fom koftar 8 til 10 plåtar^ ger ifrån fig

^ til 4 kännof höning, famt i til z marker vaxj och
emedan en kanna honing koftar 8 til 10 daler^^

famt en mark Viiyi i til 5 daler kopparmynt, fa

kan en biilock allenaft pä z år betak fgrfta in-

köpet.

%.6.
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§. 6. Om Villdjur och Skin-varor*

Inom dennä Sockilen far man fom öftaft fe

tied-anflcrefnä vilda djUr;^ ilåmligen Vargar , font

hår fålkn yngia 5 utan allenafl: itryka hängenonx
hopetalsj både vinter och Sommarv Rtfvär hat-

va i hvar fkög fina nåften» Harar åro éj tiLna-

l^on ymnoghét. Uttrar blir man Ihmdota varfei

åen, Eckornar viftas alieftådes i fkogarna, mert

Igelkx)ttar måft pä ångvar och gården. At Igel-

kotten kan ock gora Ikada, beviftes, da han biet

ofvertygad^ at hafva plundrat et ågge-bo under
honfehuiet, juft lamma dag ^ fom honan fkulle

kläcka ut ungarna»

Vilda fogiar årö har följande: Tranor, Sva-
nor och Vili-gåfs viftas på våra ångar allenaft nå-

gra dagat vid deras fram-och åtei^réfa. Vår och
i|16ft. Änder vorö til anfenlig myckenhet for nå^

gra är fedan -^ och kläckte ut fina ungar i Ikogär-

i1a^ iedfagandes dem fcdan til åen, dér de vifta-

des hela Somniåreii oFvei^ Mén efter den ftarfc^

vinteixn^ fom begyntes i 39, hafva de varit gan-
fkaiå^ borjå dock nu äter at Brokas. Vinfpo-

lar^ Vipor, Fifkmåfat årö hår ock. Tj ådrar och.

Orrår hafva hår for 40 år fedan hållit anfenliga le-

kar^ iomiiu åromåft utodade eller bårtfkråmdc-

Rapp-och Aker-hons , Tillkrakoi'^ Sno-fkator,

Skrikorm. fl. åro ej rått mångä. Kajor^ Starar,

med många flags (må- fogiar tryta icke. Glador*
Hokår^ t'alkar, Korpar, Kråkor ^ Skator, \]g^
glor åro våra hvardags gåfter.

Håranftallas val mäft ärligen alimånna Skall*

gångar til fkadedjurens minftande, iiien fållan

varder et dagsverke betalt, når dertii anvlndes
* I nå**
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några hundrade. Men hår åro två gropar, fö

plåga lona arbetet och omkoilnaden val nog j
'

fynaerhet den vid Pråfte^ärden , fom inrättades å

17265 i hvilken på det aret inom 7 veckor, nåH

for Jul, fångades 16 ftycken Råfvar , z , 3, til 4
fender, och har fedan årligen, ehuru Räfvarn:

blifvit nog minfkade i orten, val betalt omaket
dl hon blifvit forfigtigt anlad och med ludcroc

ankor vid magt hållen.

Om någon afAllmogen råkar få något vildjur

'

fkin, fåljer han bart det, och kan få for e:^

vackert vargfkin 24, men for et Råffkin 8 dalej

kopparmynt.

§. 7. Om Ån och Filket.

Emedan j denna Sockenicke finnes någon f jo,

utan allenatt en liten å, fom har utlopp ur Skar-

^ ig

dan denna å varit nog fifk-rik. Det ringa förråd

hår finnes, beftår af Gäddor, Braxnar, Abbo-
iur. Lakar, Mörtar, Logor, Girlar. Kräftöi'

fås hår ock af godt flag , Itora och feta; och åro

Kräftorna ^emenligen pä lerbottcn llorre och
fetare, ån pa ften-och dy-botten.

Då någon vil roa fig med filtande, brukas der-

til följande redfkaper:

I. Skott-nåt, fom låggas ut for golarna^hvar-

ifrån man fedan med tårfvelen drifver fifken på
nåtet.

z. Mjårdar, flätade af Vide-quiftar med ca

trång ingång. ^
i*
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g. Garn, af 4 eller f alnajrs långd, famman-
lattaf 5 ftångerj .fom i hvardera andan hållas i-^

från hvarannan med 3 alns långa kappar, fä zt

giarnen blir trehornig och aflång , varandes tvä fi«

dor ofverdragne med nåt, och den tredje fidan

open. Brukas pä det fåttet, at tvä perfoner, em
vid hvar andan, vada dermed genom ån, dar hon
år lagom djup, och med händerna hålla garnen
tätt til åbottnen, dragai^de honom emot landet,

dä fliken ftannar deruti. Når fyra perfoner följas

åt med tvä gamar, plågar det vara båttre.

4. Kars , fom ånnu icke lårer varit fedd an-*

laorftådes ån i Kråklinge, der han ock forft år på-
funnen. Han år trind, z alnar hog och f qvar-
ter midt igenoni diameter, lika vid up och ned,
och open i båda andar .1 nedra andan år en jårn-ring,

och i den ofraentrå-ringnäftan fågjorda fom tim-

neband, hvilka hällas ifrån hvarandra med 6 eller 8
liod afträ-kåppar, ofverdragna rundt omkring med
nät. Denna Kars kan brukas allenaft pä kårr-ångar
och der ån årnågot grund och bevåxt med gråSjhälft

i lungt vader. Man ftår vid framilammen i en
ck-ftock^ hafver karfen bak om fig, och med eii

tärfvel hjelper fig fram och omfom ftoter i vatt»

net. Då utvifa de fpelande gråslirän , huru filkeu

fpringer undan och hvar han ftannar 5 man hjel-

per fig då med lårfvelen läkta fram til det rum,
4>der filkea ftannat, och flår karfen ofver honom j^^*

uphåmtandes honom fedan med en bäf eller ock
med blotta handen. Man kan pä detta fåtret in*

neflutaen hellekaffmå filkar, hvilka dock icke
borde tångas , utan lemnas i frid at tilvåxa och
foroka flågtet. Ofvannämnde Eric Månsfon år*

karfens torlle- upfinnare, hvilken dertil fick an-

I 2 led*
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ledning, då han gick på ången i vattnet, och flg
Gäddorna, fom då funnos til anfenlig myckenhet^
ipringa undan for honom 5 och fom han på grås-^

ftråna märkte, hvar de ftannade, gick han fakta

dit och tog dem med händerna. Då han en an-»

nan gång gick ut, tog han med fig en bottenlos

holk och flog ofver dem j och detta brukade han
ledan någon tid. Änteligen uptånkte han, och

t
jorde nyfs bcltrefiie verktyg, hvilket en annan
fkare kallade Kars , utan at veta orfak til et fä-

dant namn. Så länge Erie Mansfon fick bruka
karfen allena, tog hpi fiflv for fig och andra til

myckenhet j men når i)ck andre begynte apa efter,

minflcades filken fmåningom inom några år.

f . Ljufter brukas om vår-nätterna, då ifen i

råttan tid går bårt.

6^ Til Kräfte-mete brukar man fmala famns-

långa fpon, bindandes pä ändan en bit farfktkott

eller fi{k , fom fättes ned i vattnet vid ålandet v

når då Kräftorna faitikat fig dit, lyfter man fpoct

fakta up emot vattu-brynen och tager under med
en liten hof. Detta går an , ehuru grundt vatt*

nct år. Men når man vil meta Kråttor på dju*

pet, brukas fånk-håfvor, gjorda af jårnringar och
nät, inemot half aln i diatneter, med en kott*

bit ^ fom fänkas ned pä bottnen.

§. 8. Om (^larn-verk, Stenbrott/m.iBi

Der åh löper in i Kråklinge Socken, år et

litet ftromfall, hvaruti åro bygde 4 qvarnhus

,

med z par ftenar i hvardera, a^ hvilka et hus ho-

rer til Kråklinge. Der ^males mjöl af all flags

fadj når vattnet år tilråckeligt 3 men om torra

. / Som-
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Somrar och kalla Vintrar kan der icke malas^och

da har man hårifrän vid halfannan mil til qvarns.

Hår finnes vid Brottorpet och annorltådes

Sand llensbrottj der man får Ståll-ftenar, fom fal-

jas til Masugnarna for 6 daler Kopprmt ftållet

f ftenar^ och Qyarnftenai: for 8 til i6 plåtar pa-
ret. De ftenar, fom ligga nårmaftjord-brjnen,
äro lolaftj men ju djupare de ligga , ju härdare

äro de,

Sahpeterjord år hår på många ftållen y fom
måft hvart femte år brukas til fjudning for Kro-^

nans rakning,

§. 9, Om Socknens Prydnader*

Et enda Adeligt fåteri finnes i Kråklinge,fom
i fordna tider varit en Bondeby och hetat Nacke-
torp, men då det förvandlades til Sates-gård, blef

kalladt Falkenå, efter defs forfta ågare, enFAL-^
KENBERG. Detta beftår af ^ hela hemman, tiU

fammans Z4 tunnors utfåde och tilråckelig ang.

/Ir val bebygdt med vackra trähus, fom i man-^

gården åro bråd-fodrade och tåekte med fpån*

Dar år ock en (kon tall-och gran-lkog, tjenligtil

fåg-och byggnings-timmer, famt andra tarfvorj

hvilken nu fortiden fä vårdas och fpavfamt hand^
teras , at det vore onCkeligt ^ om hvar hushållare

kunde taga derafefterdome.

Eljeft åro hår ock 3 beruftade Krono- Säterier^

Skoftefta, Torp och Våsby,fom ock åro forfvär-

ligen bebygda med trå-hus.

Hår åro ock 4 Boftållen under krigS-ftatea,

m. m. , få at i hela Soknen åro iz hushåll Herr-
Ikapcr och andra Stånds-perfoner.
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§. 10. Om Landtmannens utfkylder.

Näringsmedel , och Hyshåilning
_ Landtmannen årlågger ärligen fina utlagor til
Uronan eller Indelningshafvande eller Jord-åga*-
repaforeitrefna tider. De FråHe-bonder, fora
aro halfteii-brukare, lefverera f^atten, fä fort de
hinna tröilca.

Ut&ylderna ftaffas allmånneligen af Spänne*

, o.Te^"^' den tryter, åro ftorfte de-
len radlofe. Dock åro nigre, fom kunna förtje-
na litet med handa-flogder och korfior.

Den viflli Tionde-fättningen har, fedan år
I7z8, vant 1 bruk, til både beqvåmlighet och lin-
dring for Allmogen. Härigenom utgöra nu ve-
derbörande 1 Soknen årligen 66 tunnor Krono-
tionde 1 Spunneraål , hvaraf f6^ tunnor åro an-
flagne til lon for Elfsborgs låns Infanterie-Rege-
mente, och merendels betalas med penningar, 'ef-
ter ofverenskommelfe med Regeraents Fulimag-
tigen

, fom til den åndan plågar infinna fig ftraxt
efter Nyåret. En tunna ar Kronan behållen,föm
inlefvereras t Magazinet vid Örebro, Det ofri^a
kallas afkårtnings Spannemal

, nämligen til Barfi-
hufeti Stockhom i^, Kråklinge Kyrka, Vin-och
öyggrtings-fåd

3 , Domkyrkan i Strengnås i,
Prolten 1 Contraftet r , och Carlllads Gymna-
fium r tunna,

Utgifterne til Kyrkoherden och Kyrkobe-
tjenterne rhtzs någorlunda efter Forordningar,

Den få kallade Sokne-gången , 6 Ilyfver af
ipatlaget , fpra uphamtas Vid Midfoniiivdrs-och
Jilletjden^ år anllageii til lon för en Skoie^betjcnt
i Strängnäs*

Hår
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Hår underhållas p Ryttare under Kongl. Lif-

Rceementet, få at et eller hälft-annat hemman år

rullningsftam , och har et annat ^hemman til

augment. Hvar Ryttare får i årlig lon 36

daler Kopparmynt. 'Hår åro ock 16 Solldater,

fäledes , at ^ hemman utgöra en Solldat , fom,til

följe af det upråttade Knekte-Contraftet, får i

ftådfel 1 5, i lega 1 00 daler Kopparm:t, och i år-

lio- lon ip daler i penningar, i tunnor Spannemål,

zlafs ho, och 2 tjog halm, når han intet har viå

fit boftållefå tilråckeliga ågor, fom kunna fvara

häremot. Den Förening, fom hår i orten årgjord

om Solldaternas legande efter {kof och nummer,

gjdr, at alla rotar i detta målet hafva lika kän-

ning,
e /-e

Alla Skatte-hemman i Soknen aro , förutan ;

halt- gårdar, for detta klufne i fjerdedelar, afhvil-

ka ej många kunna tåla någon vidare klytning , Il

framt ej ftor-lkift blefve hår inråttadt.^ MenFrål-

fe-hemman åro ej många mer klufne ån i halfva

,

och IkuUe ftorfta delen af dem, fom brukas for

Ikatt , val kunna klyfvas i flera delar j men de,pa

hvilka år hålften-bruk , tåla icke flera åboer, ån

der nu åro \ kunde tredings-tråde komma i bruk,

få Ikulle denna Soknen kunna foda åtminftonc

hälften til, emot det antal af folk, fom hårnu

*

Vid husbyggnader tyckas mlftadelenbruka all

forligtighet, at gora hufen både vackra och var-

aktiga j men få åro de, fom gora vindar ofver fi-

na ftugor, loft ofver bod rna eller {kullar ofver

fähufen, hvilket dock alleftådes borde (ke, til at

dermed fpara timmer, nåfver, torf, halm, dags-

Verken och annat, fom onödigt anvåndes, når

I 4 mao
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pian bygger flera bodar utan loft, och fårlfcildt
foder-lada vi4 fåhufet,

Halmtaken göras faledes , at halmen lågeea
t p.a taket flodtals,, och hången har ofvanpa 1

1 adant tak k-4n ej ftå bi ofver 8 eller 10 ar.

_ Ibland Allmogen finner man några, fom åt
lig och fina grannar förtärd iga flogde och fmide
til landtliruket och annat husbehofi men klåder
och ftor göras af de antagna Sokne-handtverka-
re, 2 Skräddare och 2, Skomakare med deras
drängar.

^ ^
Allmogens qvinfolk åro altid , under ledighet

tran annat arbete
, fyflofatte med fpinnande , ftic-

kznde och våfvande til nodtorftiga klåder for hus-
folket. I fynnerhet har man funnit et mårkeiigt
tiltagandc häruti , fedan i de fenare aren allehan-
da våfoad ftigit til få ovanligt pris. Nu årknapt
någon Bonde-qvmna, fom icke kan våfva fit ValU
mar. Fordom valdes hår icke annat, ån flåtta
Larfter och*blaggarn, men nu får man ock lom
oftaft fe vackra Dräller förfärdigas. Så fnart Flic-
kan an gora något gagn, begynner hon at vid
lediga ftunder ihcka ftrumpor, och förfärdigar
ärligen ^nägra par, dem hon fedan använder til
gafvor at gåfterna på fin heders-dag.

Genom jord-bruket och boflraps-lkotflen haf-
ver måftadeien fin tilborliga bärgning och föda af
kött, flåflc, mjölk, oft, fmor : befynnerlif^en
hushallar altid Bonden lå, om han ej år alt for

athan om Sommaren, medan ande-tiden
paftar, och få långe han om höften troftar fin
I ad, kan hafva brånnevin, dricka och fofvel, faft
han dwimellan fom oftaft återfofvel-lofl, och raåft

hål-
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haller fig vid vatten-åmbaret. Det år ofvcralt

hos Allmogen brukelsgt, at hela åretjgenom åta

fyra mål om dagen, och brukas til brod intet an-

nat ån rena fåden. Inhyfes hjon och annat folk ,

fom ej kunna fä iåmnt fkaffii fig tilråckelig fH,
åro håUre aldeles" utan brod i hufet hel.a tiden bårt-

åt, ån at de^flvullc bruka dertil n,ågoi; annat ån,3;e-

na fåden,'

§. 1 1 . Om Invånarenas förr odim bru.-

keliga kläde-drågt^

Den kladedragt, fom Allmogen fordom burit,

har maft i alla ftycken varit den nu brukeltga o-

Hk. De gamle berätta, at Bonden har på huf-'

vudet haft en hog kuUe-hatt, hvit innan och fvart

utanpå, halfaln hog i kullen, ombunden med et

fnore af tagel, flåtadt i rofor. På kroppen hade

han en fkote-troja af fvart Valhnar med roda fli-

kar på broftet och roda upflag. Boxorna voro ock

af fvart Vallmar, mycket ftora och vida. Strum,-

porna ftickade med vante^nål och faftfydda vid

boxorna. Skor gjorda ofver par-låftar efter fo-

ten. Vantarne råkte up til axlen. J handen ha-

de han en bila. Vid pafs år 1720 dog den fifte,

fom bibehållit denna klade-drågten, och varda

vid 1 00 år gammal. Q^^infolken hade oGk'fvar-

ta tröjor med roda flikar och upflag.

Nu hafva ock fomlige fvarta tröjor, men u-

tan flikar och med grå upflag 5 mångc bruka grä

räckaj'. Alla hafva boxor af fl^inn.
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§. 1 1. Om Kräklinge Kyrka och om
Förfamlingen,

Kyrkan år belägen nåftan midt i Soknen, få

at man ifrä Kyrkogärden kan fe alla dertil horan-
de byar och gårdar^ förutan 4 enftaka hemman^
fom bärt^kymnlas af backarna.

At Kyrkan blifvit upbygd i Päfvedomet^ kan
flatas af de få kallade munke-fkäpen i Sacriftie-

murarna, af et rökelfe-kar ocl^i gamla målTe-boc-

ker^ fom ånnti forvaras i Kyrkan. Hon år mu-
rad af fand-och gräften, och fynes fom har hon i

' början varit vid hälften mindre, ån hon nu år. Nu
år hon 30 alnar läng och p alnar bred inom mu-
rarna; och kunna der allenaft 180 perfoner be-
qvåmligen inrymmas 5 och emedan i Soknenåro
ofver 800 perfoner, ftorre och fmärre, kan man
deraf finna nödvändigheten af Kyrkans utvid-

gande, hvarom och ofver 70 år tilbaka varit råd-

gjordt, men ånnu intet ftannat i något godt flut.

JL)en nu befinteliga Predike-ftolen år upfatt löio,

och målad 1679. Kyrko-taket taktes å nyo ifpo,
och åter 16845 med 9^00 Ipån, och börjar nu a-

ter förfalla, ehuru det imedlertid blifvit några

gånger ofverflrukit med tjära och rodfårg. Tor-
net fpåntcs j66j^ och vapenhufet 172.7. Kloc-
korna hafva fordom hångt i tornet, med båttre

fkål, ån de nu hånga i en ftapel af trå, fom ock
måtte vara något gammal, efter han år iöff be-

hofdc äter förbättras med fpån och bräder. Af
alt detta fer man, at et fpån-tak ofver Kyrkan
icke kunnat ftä bi fulla 100 är j men åro varak-

tigare ofver tornet och ftapelen, efter de åro

mycket brantare.
' ^ Mu-
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Murarna omkring Kyrkogarden hafvia varit

täckte forit med fpän och fedan med bräder in til

1 7^-3, då med Landshofdinga-åmbetets famtycke^
Soknemånnerna kommo 6fverens5 at til fkogens

besparande 5
bärttaga det då förfallna bråd-taket^

och i ftället fylla pä murarna med grus och torf^

fa at de åro kullrigc, hvilket nu fer val ut.

På Kyrkogärden har hårtils hvart hemman i

Soknen haft fin fårftildta graf-plats, kallat åttc-?

hage: men efter :derigenom ofta fkedde, at o-

formultnadc ben blefvo upgr^tfne och kiftor rub*

bade, ty kommo Soknemånnerna ofverens, år

I7f35 at ofvcrgifva fina vanliga åttehagar, och i

ftållet inråtta viffa afdelningar, och lågga hvar

afdelning full, innan man begynner en annan, ifrån

hvad h?lft for by liken komma kunna. Härige-
nom förmodas fte ^ko}a5 at innan man behofver

på nytt begynna på den framfta afdelningen^måt-

te af de nedfatta liken och deras kiftor alt hafva

hunnit blifva til mull, fom mull blifvä kan.

Kr?;klinge Forfamling lyder til Strängnäs Sift

och Nårikes väftra Probiteri.

Här är ingen Skola, utan varder Forfamlin-

gens urgdomiChriftendomen undcrvift i Klocka-
regärden.

Vid Präftegurden var for 100 år fedan et vae*-

kert inventarium af bolkap , fång-kläder, åker-

vedfkap och utfäde , fom berättas blifvit; fåldt

for Kronans räkning, utom utfädet, fom ännu är

i behåll, tunnor.

Det hafva i alla tider åtfkilligc af Kräklinge
Forfamlings ungdom vinlagt fig om bokliga kon-
fter eller annan vitterhet, hvarigenom dc blifvit

mer eller mindre namnkunnige och nyttige i Ri-
ket >
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ket'y ofver hviika jag famlat en fåHkildt fortek-

ning får mer ån ifQ år tilbaka, fom kommer at

forvaras vid Kyrkan, at af Eftertrådarena vidare

fortiåttjas. Hår vil jag allenaft nåmna, at utiir

Kråklyige Pråftegärd härftamma de tvånne Ade-
Jiga flågter Kunqenstii&rna och Kung-
FELDT,

Som Foftekningar ofvcr födda, döda och vig-

da, tj ena til at derat doma om Forfamlingarnas til-

våxt eller aftagande, har ja,g ock derofVer velat

infora bosgaende utdrag. Nog år i Kråklinge
ofver roo airs gammal Kyrko-bok, men fom hon
for de fårfta åren år något oredig, och jag allenaft

velat blifva vid det , fom jag tunnit vara pålite-

ligt^ ty har jag uptagit zf år ifrån det , at boken,
fedan Kyrko lagen utkom, år begynt at hållas re-

dig, famt 2f af de filta åren^ och fåledes gått dö
in^dlerfta Zf förbi; Om nu naturen håller famma
ordning annorftädes fom hår, få har man utom
andra nyttiga anmärkningar, håraf at inhämta For-

fynens vifa ftyrelfe deruti, at det könet, fom
Hiåft brukas til de angelagnafte forråttningar i lan-

det, något mer förökas ån det andra ^ at j våra ti-

der iodas flera, ån forr fkedt, och folk-^hopenfä-

ledes mer och mer tiivåxer^ hvaraf tillika borflu-

tas, huru nödvändigt det år, at tanka på drågti-

gare nårings-medelj och huru högt hvar och en

är förbunden, at bifpringa dem, fom vinlåg^a

fig om landets uphjelpande famt hvarjehanda fa-

narings-meaeis xörkofranae.
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UTDRAG
Af H. MARTIN KÄHLERS, M, D. brcf til

iHerr Archktern BÄCK,
Skrifvki Marfcille, d. 18 Maji, dettaår

,

Angående en ny art af Vatten-Toly^er ,

jom äta Jien^

nder det jag fom oftaft gatt vid ftranderna,

at iipfoka Snäckor och fjo-vaxter, har
jag fuiiuit en myckenhet la kallade mafk-

ftungne ftenar. Vid nogare undeiiokning , fann

jag dem ej alla vara på lika fatt ätne> fomlige al-

lenaft på ytan , då llenen inuti var hel ^ fomligCN

åter inuti allenaft upåtne, dä ganlka ta hal fyntéS"

på ytan^ andre med Hora * ratt framftrykaildc

häl. Det f6rfl'a flaget frätes af tvänne Infc61:er,

cn Onifcus och en liten Cancer^c] olik den fom up-?

föres i Fauna Svecica under N:o iz> 3, faftån fär-

gen {kiljer. Det lifta flaget fråtes af åtlkilliga

MulTlor, ibland hvilka allenaft en eller annan va-

rit tilforene bekant tor denna egenJfcapen. De åro

Coriaceus Rumphii T. 5-4 j Pholas Argcno. Tab,

50 fig./^v tvänne Cbam^ ^ den ena har tvårsfore

uphogda fållar 5 fom flutas vid ena fpetfen uti nå-

gra ojämnt pä hvar andra liggande blad : den an-

dra år bred vid ena ändan 5 men fmalnar mycket^
af ät den andra , har ftrimor längs och tvårs ofver

alt. Delfas belkrifnlng Ikal jag hafva den åran?

ar en annan gång ofverlanda. Det djuret, fom å-

ter ftenen inuti, och lemnar allenaft fmå mårken^
efter lig i ytan påftenen, aK Ci^Polyp, hvarsbe*^
fkrifning år denna. Krof*
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Kroppen år af en tumslångd, nåftaii Conifk^
ofveralt rod. Svanfen gor en krok inåt. Det
kroken börjas, fmalär ock djuret mycket af.

Munnen fitter på nedre fidan , bellär af en nä«»

Han rund opning, fom formeras af tvånne lappar.

Vid fidorna afopningen fitta två, ibland tre^kär-

ta Teritacula eller armar: feTab. Ill^fig. D^a^
Fig. E^ b,

•

l^entacuhkxmg öm hufvudet årö merendels 7
eller 85 men ock ftundom 10 eller i f tiiarttalet^

De aroaltid hvitaktigé^ fins emellan af olika långd^

jåmn-tjocke vid bagge andarna : fitta fafté vid of-

ra fidan af hufvudet vid en knapt mårkelig ring,

fig. Z>5 c fom tyckes fkilja hufvudet och kroppen.
Ryggen år något conVex och ofveralt flat. Si-

dorna af kroppen åro fråi\ hufvudet til haftan midt

på kroppen markte med fållar, lom flutta och
blifva mindi-e, ju längre rted, f\g F^b -^ gå tvårs

fore iledåt, tils midt Under, dä de mota en an-^

nan rad fädana fållar», hvilka foreha bägge fido-

fållarna liiidt under. Utur början af fido- fållar-

rié upåt ryggen kommer altid en liten flntagg,

fåföm et har, hvilken djuret kan torlånga och
forkårta efter behag* Sido-fåiknia iliitta^ fom
fagt år^ nederåts men buk-fållarna^ fom förenat

fig med dem midt under kroppen, gä rått fram
uti enlinia under hela kroppen, jåmVål fedän fidö*

fållarna fSriVuUnit^ famt fä då] en dylik tagg på
hvar fida, dg, B. b^d^e.

Bakom hufvudet, vid |, 4 eller f fållén^ fitta

Tentacuh rmmfä eller lika fom greniga armar, på
émfc fidor, fig. jB, /, fig. F)y a. De hafva lika

fårg med hufvudéts tcntacula, åro mycket greni-»

g^e och variera til antalet, ganlkafina, men fynas
' - ^ likval

r
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likv-tf tydeligen. Djuret tyckes ftundomSwafc

deiH. De tyckas Väfa af et lienaktigt våfeiidé.

Då man fer djuret på fidan, fålom d^t Uti fig^

A år aftagit 5 märkes uti 4, b^Cy lika fom afdcl-

iVingar. Det har ofta håndt^ når jag velat dra-

ga ut djuret UtUr deft häl i fleneil, at det flåppt

en fådan del , oeh jag har altid ^ eri ftund deref-

ter, tyckt mig fetbkeii til Tcntacula, fom ej va-

fit urfpårradse. Merendels tråifas djuret fåfomt

det uti fig. F år foreftåldt. Det är bekant, at ALi-

DkoVANDtJs , Bénivenius och Neumolö
hållit fore^ det hvar led pä Binnike-maften år et

fårlkildt djur 5 hvataf deil ena har fit hufvudiden
andras ano^ lamt fåledes uti en otalig myckenhet
hänga tilfammans, och fupa fadan utur hvarandra.

A t fä fkér ined denna Polypen, tyckes ej varaai^

dcles ogrundadt. Det år ock mojeligt, at def$

generation fker pä detta fåttet, hvarpå vi hafve et

ptof at Herr Bonnets vackra obfervations fur les

Pucerons.

Hade icke en fä |^arpfynt och flor obferva-*

tor , fom Herr ArCniatern och Riddaren Lin-
N^us år, fedt

, d|t Binnikc-mafken har et huf^

vud på hvarje led, eller at deis taggar tjåna ho*»

nom for Sug-ror at foda fig med , fä kunde man,
i anledning af denna Polyp, komma på andra
tankar 3 emedan dels m.un och huivud tydelit

gen fynes, fä at taggarne ej tjena honom iot

munn.
Polypens invårtes byggnad tyckes vara myc*

ketfimpcl^ men i brift äf godt Microfcop , kaa
jag ej med viishet derom utlåta mig.

Då han tages utur ftenen, fitier altid på defs

tciitacula cn flemaktig materia.

K Deflc
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Defle djuren tåla ej, at vara blotta , utan do
gemenligen inom en half tima, om de ej få vara

inne uti något håU hvilket åfven hindrat mig, at

forfoka^om de låta klippa och (kåra fig^ochom af

hvarje bit åter blir en hel Polyp
, pä lamma fått

lom Herr Trembleys, famt den af Herr Ar-
chiatern uti Kongl. Vet. Academiens Handlingar
for år 1746 belkrefne Polypen.

Det var for mig i början fvårt, at finna få mån-
ga af delTadjur^lomjag behofde^tildefs jag hitta-

de på at foka dem efter reglor. Då jag fann en
Äenmed en Sertuiaria uppå^ ftenen mer och min-
dre ofverdragen med en kalkaktig materia, famt
cc eller annat hol i defs yta, var jag vifs at en få-

dan Polyp bodde der inne. Men det år ganfka

fvårt, at tå honom utj emedan ftenen mäile flis

fonder, då djuret ofta kroflas. Stenen år meren^
dels klaper-ften eller grä-bårg.

Jag kallar honom Polyps emedan Tentacula fir-

vx ad circumfftrentiam Capitis^ oanfedt han medfi-*

na greniga armar torekomrqer mig underlig , famt

eljeft til defs fkapnad mycket fkiljer ifrån de andra
bågge bekanta fpecies af Polyper.

ÅtCkilliga omflåndigheter vid denna Polyp,

tyckas gifva något ljus uti en fak, fom hit tils

varit ganfka mork^ men jag vil tiga dermed , til

defs jag får flera ofvertygande fkål. Trembley
tyckes et par gångor hafva varit på vågen at up^
tåcfka en fak, fom, om den fä fSrhåller fig, fom
jag ånnu tror^^ år underligare ån fjelfva Polyper-»

nas natuir.

/

\
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BESKRIFNING

Tvånne mårkvårdiga Sjukdo-

mar^
Ingifven til Kongl. Coll. Medicum

Af

JOHAN WESTMAN, JACOBSON,
Affeflbr och Provincial Medicus.

Ibland dc håndclfer , fom uti min Pi-axi medica
mig inom et är förekommit , ha£va följande

tvänne i fynnerhet fynts mig märkvärdige,

i . En hederlig man af 6o års ålder fet kropp
och muntert finne, kom Ny-års-tidpn hem ifrån

cn liteii refa: kände fig dercfter rufkig i kroppen,

och markte tillika trerine ftycken fmå utjlag el-

ler qviflor uti anfigtet, tvånne på högra och* ea

p,å vånftra fidan. Defle täckte han med mpucher,
gick ute, och vardagen derpå en sinnanslgafttil

middagen, dock utan alt ofverflod. H^i'. h^H^

kom hem om aftonen, fann han 0g mera oluftig

i kroppen och qviflorna ftorre. Dagen derefter cl*

ler måndagen började anfigtet någptfvålla: han be*
ftrok qviflorna med nyktert fpott , men d^ vid-t

gades dock rner och mer, tils Onsdagen, ,4a jag

blef kallad och fann hojaom gapfka mycket fvul^

len ofver hela anfigtet, ända ned på halfen, få

at Linn-tyget började blifva honom for trångt om
halfen. Hans. utflag, på högra fidan, det ofra

ftqrt fom eu Carolin, hårdt , platt ocJi helt fvartj

K z det
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3et nedre aldeles lika, men foga ftorre aii' énlivit»

ftyfver. Det pä vänftra fidan var aldeies likt med
det ftorre pä högra fidan. Ingen rodnad marktes
ånnu uti kanterna, och icke nägon fårdeles feber

i kroppen. Hindrad pä tvånné dagar, korh jag

cj at le honom forr ån om Lördagen, dä nog fe-

ber var för hand , med nägon matthet och nägon
rodnad, fom begynte vifa fig omkring kanterna pä
utflagenianfigtetimen fvullnaden hade imediertid

anfenligen tiltagit. Om Sondags morgonen voro
ögonen igenfvullne : lapparna fä fvuUrie, at de med
moda kunde opnas at emottaga nägon våtfka,

och hela anfigtet fä vanfkapat , at den fjukas e-

git hus-folk icke fägo pä honom det rninfta, lom
liknade hans forna anfeende. Nu var nog feber

och torft : knån och fottef voro tält fprutade med
fmä roda flackar ^ lom inom tre dygn forfvunno:

hals-kSrtlarna hårde och fvulrne : buller och oro

i tarmarna/ Jag fokte ftilla febren med Nitro/is

och Subacidis^ fom gäfvos honom in: Borborygmi
ftillades med ti\ Drachma China-bark, per viccs

intagen. Febern lade fig ock n%ot, och fvult-

nåden började onl Måndagen faft omårkeligenliiin-

ik^s, om Tisdagen tydeligare 5 och fcdan dageli-

gdn mer och mer. Imediertid riftade Fåltfkåren

nägra Ikäror u^ti det fvartaoch härda, men utan

den fjukas känning. Nu borjada cn rodnad pä
6mfe fidor lopa up , anda up under nedra ognc-

läcken, och rodnaden kring kanterna utvidgade

tig defs utom nog mycket, och fick en hop med
gula blåddror pä fig. De fårade eller fjuke Ital-

ien täckte nu mäft helakind-benen, mendet fvar-

ta ftodvid den vidd ftåiidigt, fom dä jag forfta gän-

gen fåg honom. Man hade Ivärt, at mycket hår
" ap-
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applicera 5,
emedan inflammation tycktes fnart

vilja ftiga längre , och de i fara ftaende delar for-

drad^ fa mycken ömhet och forfigtighet. Sareni

tacktes under d?tta med Simpelt Vax-plaller,

farnt efter Fåltlkårens påftående rped Carpé Lin^-

ne-lkaf) beftrukit med Ungveptum Bafilicum.

Om Lordagen i denna vecka vifte lig teken til nå-

gon feparation , och rodnaden, fom pä högra fi-

dan under ogat ^ick omkring dc% fvarta , hade nu
fpruckit med en liten fmal rapd, fom Itod full;

med vahr. Men under d^tta fteg febren, fom
några dagar varit tåmmelig lindrig, til ftorrc

hogd , och den fjuke fick ftpra roda fläckar otver

hela anfigtet, ånnet, halfen och händerna, Sam-
m^ flackar fvuUnade, blefvo höga och lupo til-

hopa, få ^t forr nämnde delar af dem måiledels

holgdes. Nagel-rotterna eller ytterila leden af

fingrarna rodnade, fvållde och omade^ Detta
paftod i några dagars men lade fig fedan efter

hand, och huden fjällades af, Nu började det

fvarta dageligen alt mer och mer fkilja fig, och
fåren blefvo omfidey rena, och åndteligen inom

7 veckoj: låkte» :

Utvårtes medel åro , utom IJngventum Bafi-

licum och Emplaltrum Citrinum, inga brukade,

och invårtes icke annat, ån hvad jag haft den å-^

ran redan föredraga. Den fjuke mar nu vål, har

god mat-luft och föga årr efter fåren.

, 2^ En hederlig Fru, af några och 30 års ålder,

började nåftledit år, efter fenafte barn-fången,
klaga ofver,något ovanligt, fom vifte fig uti yt-

tra delen affodflen. Barn-modcrfl;:an beråttaae ,

K 5 at
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at det var en mifsvåxt i ftållet for Clitoris , fonf
fatt med enfvag ftjelke faft ftrax. ofvaiifor Nym-
phae:. ^Hon påflod man borde foka med afknyt-
ning förmå honom til at viffna. Jag låt henn?.
råda i men Frun fjelf kunde icke tåla denna af-
knytning ofver en tima , utan fruktade antingeiv
blifva förryckt til fina finnen , eller falla i Con^
vuliioner, om Bon längre fkuUe utfta en få ovan-
lig och pinfam vårk och rorclfcj fomhanfann i

hela fin kropp. Den fmala Silkes-fnoden lofl.es

derfore up, och mig tilftaddes fjelf utröna om-
ftåndigheternaj då jag fann en verkelig men van-
Ikapad Clitoris , til ftapnad och fl:orlek fålom et
medelmåttigt Päron, men helt mjuk, fom kändes
full med nå^gon materia

, hängande med en fl:jel-

keaf en Gås-pånnas tjocklek, faft vid ofra andan
af högra iVjf^/>/i;a, eller vid vånfl:ra fidan af Con-
curfus Nympharum. Stjelken toldc ej at ftort ro- .

ras , utan at oma : men det ofriga eller den påron-
lika poflen lår klåmma och rora fig utan minfta
ömhet.

Hon berättade fig på tredje aret hafva haft
denna, men at han fmåningom tagit til, fä at han
ifrån fl;orlek och likhet af en tung-lpena, fom
juft under fifl:a borden yppade fig, vuxit til den
ftorlek han nu hade , hvilkén ftorlek han ock re-
dan haft et hälft års tid. Hon mådde for ofrigt
väl, hade fet och val lagd kropp, men klagade at
denna om ftåndighet var henne til mycket bcM*
når hon gick. Såfom jag var ofvertygad at denne
pofle hyfl:e någon blot materia, rådde jag henne
ät några ^gångor om dagen blota honom i litet

varm mjölk, och fedan hvar gång torka honom
med litet grått papper, fåfom något ftråft och

riivan-
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rifvandc. Efter 14 dagar fans cn liten öppning

och någon feg materia , fom trångt fig ut: Jag

låt då fpruta in Ungventum digeltivum, fom jag

blandat up med mycket honung, litet Venedilk

tväl och fvagt brännvin. Infprutningen gjorde

liten fveda iforilone, men jag låt ftrax tilftop-

pa hålet med en vel af Linne-flcaf, ochlå^ga

Vax-plåfter derofvcr, famt bad den^fjuka^halla

fig vid fången til andra morgonen, dä jag låt af-

taga plåftret , med hvilket folgde velen och

en materia, feg och til färg lik Fogel-lim. Den-

na materia mållc ock fåfom en ftrång utdragas

,

icke annorledes, ån om växten varit fyld med Fo-

eel-lim. Således drogs ut få mycket, fom vid pafs

kunde fylla tvånne The-lkedar. Trånne gangor

hår på fliedde infprutning och trånne gångor drogs

ut dylik materia, til defs pä fjcrde dygnet icke.

mera ville följa med ut. Jag r|dde henne likval

^t några dagar fortfara med infpl-utnmg , til defs,

pofTen ånteligen minfkades anfenligen, och in-

tet mera kom ut. Nu år allenaft en itjelk med

en liten appendix qvar, af hvilken hön fager fig

ej hafva någon olågenhet, och tycker fig mårka,

at den jåmv ål fmåningom mlnlkas

.
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Bejkrifning på Väggrfineden ,

Af
DANIEL RQLANDE^?.,

ti Kongl. Ängelfka Societetens Handlin^
gar; *) har Herr Derham låtit inlåtta et
ron om det djupets lefnads-fått fom plå-

gar knappa i Tråhus-väggar, om Sommar-tidenj
öien der lämnas tvifvels-måiom defs fäet atknap-
pa, utom. flera om ftåndigheter, fom hos de Na-
turkunniga upvåkt åftunda^ om merj uplyfning
uti defs hiftona, .

p

Ar I7j"i , da jag viftades på F^hlu-orten ocn
bodde uti cn trå-byggning , hördes i början af
Septembris Månad et dylikt Ici^åppande i min
Icammaf-vågg. Jag fokte" i fl?ra dagar fafångt at
fe djuret, fom knåpte: det ryktes Mlla fig långt
in i vaggen : men a. f af nämnde Månad blef jag
varfe et litet djur, foip bultade under en tunn
flicka, hvilken fatt i ytanat våggen, at detknäp-
te likfom uti et litet urvårk. Flere dagar dercf-
ter förtfor djuret at knappa, dä ingen fvårighet
Vfir for mig, at finna ftållet och fe djuret.

Herr Derham har varit i tvifvelsmål, om li-

tet, fom djuret gor, Iker påfammafått, fom
hos Gräshoppor i eller om djuret bultade med
framdelen af defs hufvud , hvilken han kallat of-,

van-låppen. Jag har fedt tycjeligen, at djuret bul»

tar

(*) .
Se Beni, Möttes Abridg'd ^ Philofophical Transactions

Tom; 8, part. 5 . pag . 390. Fig. 9. |o.
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tar med fitt hufvud, då tvär-kåkarna gora hug-^

gen merendeles pä kanten af en tunn fticka^

foi:n derigenom (kakas, hvaraf blifvic et dylikt

don ty utom det , at,jag fedt djuret under fjelf-,

va bultandet framfkjuta l^roppen vid hvart hugg,
at defs kåkar ftudfat mot den tunnajlickan, har

Jag betraktat kåkarna på flera djur, fom bultat,

och tunnit pä deras ytterfta andar fmat fkaf afc

ftickan, hvilket faftnat vid dem, dä de huggit
derepiot, Jag har åfven fedt djuret en eller an-^

nan gäng bulta mot våggeiii, hvareft pj nägou tunn
fticka varit5 men dä har jag ej hort nägot knåp.-^

pande. Defsutom har jag tykt,at de under tiden

bulta med blgge andarna päengäng, det ar5at huf^

vud och bak-del tillika träffat flickan, dä ryggen
llått i bugt, fom en Ipånd bäge. Herr Dprham
har Tedt dem endaft bulta uti eller nåra papper.

Jag har Ifven fedt dem bvilta mot papper; men
mail mot tunna ftickör , fom fittat lofi i trä-vag-

gar r dä låtet varit längt ftarkare och behageliga-

re , ån når de bultat mot papper.

Jag har anledning at tro, det de gora val pa
ftiekorna, alt fom de åro mera beqvåmlige, at gif*

va bättre ljud, hvilket kommer af deras olika

ftållningar och fkaplynden. Ty när ftickan varit

fmal;5 fpitflid ät ena ändan och fält mot dcnandra,at

ljudet varit ringa och flumt, har djuret, aldrig få
litet oroadt, ftraxt fprungit undan ^ men om
Hickan v^rit tve-delt och fållad med bagge andar,
at det klingat fkårt, har djuret varit rätt trågit

at bulta ochfvärt at drifvafran ftickan. Har ftic-

kan varit läng, mäng-delt och fåftad med båggc •

åndar; har djuret bultat mot; den ena delen, dl
K jf det
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det klingat klart och båft. Djuret har undcrti-ä^

den forr låtit döda fig, ån det låtit drifva figfrån

cn dylik fticka, Når deremot ftickan varit mång-
delt, kart och fåftad med bagge andar , at den
gifvitct fpådt och ringa Ijud^ har djuret bultat

7 eller 8 flag, derpå lemnat ftickan och gått

bart* Altfå hafva få val defle olika ftickor fom
' mina ögon lårt^ mig , det donet fker at ftikans

^kÄkning5 under det djuret derpå bultar, hvadan
det år olika på åtlkilliga ftickor , fä at en van
merendels kan af låtet faga ftickans ftållning och
fkaplynne.

Herr Derham har gjort tvånne flag afVågg-^

fmedar 5 af hvilka det ena fkal knäppa 7 til 8 flag

om timan, och det andra naftan hela timen utan

uppehåll. Jag vet ej om de åro mer ån et flag,

hälft jag fedt dem , fom_bodt på et ftålle, hafvji

^
några Imå olikheter af fårgbr. Defs utom kan ej

et långre eller kärtare knäppande vara tilråcke-

ligt^at gora tvånne flag, af orfak man fedt et och
famma djur bulta långre på en flicka och kårtarc

på en annan, fom forr år fagt 5 men det långfta

,

10m jag fedt djuret utan uppehåll bulta, har varit

ungefärligen en minut,

Vidare forfåkrar Herr Derham, det båggc
könen knappa, ar dermed bjuda hvarandra tilat

' paras. Han fåger lig åfven fedt dem paras, fe-

dan de förut bultat: ån det fom mer år> ha^
fåger fig med härmande af deras knåppandte ofta

lackat en hanne til en hona, fom varit dod : fom
då han funnit iig bedragen, åter begynt at bul-

ta: han fåger, at hannen år mindre och mera
niork ; men honan ftorre och ljufare med ftift-

iiing af gult. Jag lemnar alt detta dethåni men
uti
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uti alla djur 5 fom jag fedt knappa^ Har jag fun*»

nit agg, då deras mage opnats, hvadan alla vari^

honor. Jag har åtven fedt några mindre af delTé

djur, hvilka jag anfedt tor hannars men aldrig haf

jag fedt dem bulta
,

ej eller para fig med dem,
fom bultat. Några omftåndigheter hafva velat

inbilla mig, det honorna med bultande foda de-

ras ägg til verlden, men jag har ej fedt det 5 ty

lemnus det til vidare underfokning : imedlertid år

detvisft, at djuren bulta uti annor affigt, ande
tro, fom påftå, at det betyder fjukdom, lik^m.ni.

Änteligen fager Herr Derham fig ej hort dem
bulta etter d. 16 Augutti^ jag har iedt dem knap-
pa d. It Oétobris, meri ej fedan, forrån nåfta

Vår.

H. DereAxM tyckes hafva råttderuti, at ca
del äf våra djur får vingar 5 ty nållledna Vår och
iborjanafSommaren^fåg jagimit kammar-fonfter
^n myckenhet kråk , hvilka til fkapnad fårg och
ftorlek liknade våra djur : en del af dem hade vin-
gar, fom lågo fållade på ryggen: andre hade rik-

tigt utflagna vingar, tvånne pä hvar fidan, och i

famma ftållning , fom vingarna på Chermes (^y^

men deras mun forfedd med kåkar, at de ej hora

til deras flågte, faftån de åfven hoppade fom Cher^

mes. På honorna, fom jag fedt bulta fyntes hvar-

ken vingar eller tekendertil. Få då hannarnaalle-

naft vingar, fåfom hannarnc hös vitTa Fjårillar ,

hvars honor åro utan vingar?

Utom alt, år det verkeligcn lallfamt, at et

djur, hvars kropp år ganfkalos,. at den knapttål
minfta vidrörande , utan at kroflas , likväl fprin-

m
Linn, Syft.Nat.N;© 175 pag. 61. c^it, Holm, I748»
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gerlatt, vänder Gg vigt, fpånner och haller fig

falt under en flicka, famt bultar, då hela de^
kropp fkakas, at det klingar i våggen, likfom uti

et litet urverk , få at intet fpe£takel kan vara an-

genämare, ån at fe djuret i fullt arbete.

Djurets kropp år afiäng, hvit eller blek, fom
iloter pä gult : hufvudet ftort och kantig;t : mun^
lien hornaktig ogh rod, forfedd med tvär-kåkar:

hornen på de fiåfta af kroppens längd, hvita och
uddade : ögonen utftäende ftora Qch gula^ vid

ögonen och längs efter hufvud-kullen mot broftet

gar en litet upbogd och röd rand : magen år agg-
lik, blek, midt uti målad med roda flickar,

och bak vid fidorna med roda prickar, tv art 6f-

ver i ordning ilålda, at de tilhopa utgöra likfom

tvår-rånder: på andra år magen blek, n^ed roda

tvår^rånder framme, och bak ofärgad detta år

honan. Djuret, fom man tagit for defs hanne, år

litet mindre, med mörka flackar på magen, och
befkrifves under nainn af Pedku/us i F^M^Svccic^
N:oii68.

1 1
1 I.".

*" ' iiiuj ' a.

UTDRAQ
Af

Kongl. Vet. Academicns Dag-bok, famt nIgra

inkomna Bref och Hjindlingar*

I.

rofefToren Herr StroiMer har lemnat Aca-

demien del af et bref ifrån ProbfleniGefle

Stadj Herr Simon MELANDER,åf följande inn^-

hålL
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hall, Uti fiftledne Martii Manad , under detjag

med god framgång brukade Ele6tficiteteii for

min hälfa, hånde fig en dag, atnår machinenVid
pafs eil timäs tid varit i jämn rorelfe efter vanlig-

heten, och den fom ftod pä beck-lådmi och holt

banden pE kulan , tkulle tned famma hand litet

jåmka kedjan, fom ifrån bleck-Cylindern hängde
ned på ^las-kulaii, gafs, i famma ognableck, då

kulan rördes, en ovaligt ftark ftnåll. Den löm
rörde kådjän, kånde en få ftark pufF^^^ at han på
eh ftund var lika fom ifrån fig. Sjelfva kadjän ,

fom var af någorlunda ftark Meflings tråd,

och til länkarna val fammanfogad
,
gick på det

fåttet fonder ^ at länkarna til en ftor del räknade

ut, och follo ifrån hvar andra fkiide, neder^på

och omkring golfvet. Bleck-Cylindern, loni

hångde på et dubbelt Silkes fnore imellan tvånné
vaggar i rumet, lyftades i famma ognableck up
under taket, fä h5gt fom Siikes-fnoret det kun-
de tillåta, och fqli fakteligen ned igeii i fit forri

rum. Jag 5 fom hoU uti den ändra kådjaii, och
afven ftod på en beck-läda, kånde ingen vidare

rorelfe vid detta tilfälle, åh at jag hörde fmållen.

Jag har fedanofta budit til, ut genom lika til-

ftållningar åftadkomma et dylikt Phsenomenon,
pä det omftåndigheternariogare itullekunnaiakt'»

tagas 3 men det har aldrig velat lyckas.

IL

Acadcmicn har otk ifrån flera orter med fåg>

nad fpordt, at Eleétriciteten, af en van och for-

figtig Medicus handhafd, far fort at vifa god
verkan emot åtfkilliga fiukdomar och krämpor.

Ibland
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Ibland andra har Herr Doétor Gissler dcrmed
gjordt mänga lyckeliga Gurer^ och i fynnerhei:

genom Electrifk blåft på ogat til fynen åter Br-
hulpit några^ fom i flera år efter kopporna varit

aldeles blinde. Herr Gissler lofvar, då han fått

gora flera forfokymeddela Academien utförlig be-
råttelfe, få val om fåttet at applicera Eleftricite-

ten til hvarje fjukdom^ fom han genom förfaren-

bet funnit båll:^ lamt om de foriigtighets reglor

dervidbora i akttagas^fom ockom utgången af de
anftålda forlok^den må hafva varit mer eller min-
dre lyckelig*

IIL

LieutcnanténHerr Carl O.Stiernhielm har

gifvit vid handen följande låtta fått at fortplanta .

Potatoes ellerJord-påron. Jag har låtit plöja, fager

lianjbrukad åker, på det fåttet , at en plog-far ko-

tes midt utåt åkeren, efter tegens långd y få fort

den kores , låggas jord-påronen i opna fåren, få

tått fom jordens goahetkan tola. Sedan kores en
får tilbaka, å ena fidan af den torfta^ hvarigenorn

förfta fåren ftjelpes igen, få at jord-påronen med
jord ofvertåckas, i den andra fåren lågges frukten

på famma fått, hvilken äfer med den tredje fä-

rens plogning ofvcrhåljes med jord, och få fort-

fares med plogning, fattning och fårornas igen-

lljållpnin^, å omie fidor om den forfta fåren, til

defs hela akeren år plogd, och med jord-påron

^Lillfatt : hvilket går få fort, fora en vanlig plog-

ning, få atman kan fåledes tilreda och befatta et

helt tunneland på famma tid, fom det kan pioias.

Detta fåttet har kåftadt mig långt mindre moda
och



17 54- Apr. Maj. Jun. iS9

ochai-bctc, ån den vanliga gråfningen och hargif-

vit åfven lå mycken om icke mera afkomlt,

hvilkethar foranlåtit mig, at til ailmånn tjenft,

hårmedelft, gifva det Kongl. Vetenfkaps Acade^
mien tilkånna.

IV ^

En fom behagat kalla fig Candidus Svecus,

har i anledning af et flags papper, fom brukas t

England , och fom ej låtteligen tager eld eller

brinner, påtänkt, huru fådant papper kunde va-

ra nyttig it til åtlkilliga behof , belynnerligcn at

der uti förvara krut. Och emedan honom var o*

bekant, huru detta papper tilredes i England, har
han genom egna forfok funnit, at det kan {kemed
rå alun, yilumen Crudum^ fom ftotes fint, och
med tre delar rent vatten, på lindrig eld uti en kop-
par-panna, uplofes. Papperet dragés tvånne gån-

ger genom detta upkoKade vattnet, medan det

ånnu år hett, och uphånges fedan på et fnore til

torkning,
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AGADEMIENS
HANDLINGA R,

För MaNAt)ERNA
Julius, Augustus och September,

Är 1754. ^
PRESES '

\

FriherBuE*
FREDRICH PALMaVIST.

ANMÄRKNINGAR
Om nyttan af ärliga Fortekntngar

på födda och döda i et Land^

t et börgeligt fartihålles förnam fta ftyrka

beftår i myckenheten af goda och tref*-

liga medborgare , år en Sats, fom nu mera
L nä-
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nåftan af ingen dragés i tvifvelsmål. Om nagrc
fordom fatt fin heder i vidtbegrepna Länder,
och for deras utvidgande tomt dem af invånare,

famt odelagt både fina och andras : om nagrc en-
daft fortroftat på en rik Skatt - Kammare, och
for at fylla den, utmärglat fina Ikatt-dragare och
lagt hinder i vågen for deras forokelfe j få har

dock forfarenhet och en fundare Stats-Konft ånd-
teligen hunnit ofVertyga de flåfta i våra tider, at

en talrik , lydig och vålitiående menighet gifver

cn forfigtigRegeringden varaktigafte ftyrkaoch de
pålitcligafte utvägar vid forefallande t\l£i\\cn.(a)

Kloke Regenter vårda fig derfore altid om
fina Underfåtares tilvåxt både i antal och formo-
genhet, famt hålla det förra for et hielpe- medel
til det fenare. Ty ehuruvål förmögenheten gif-

ver ftor och ofelbar anledning til antalets formc-

ring v' få år dock onekeligt , at Landt-bruk,
Slogder , Handel och alla Näringar , fom fkola

foda folk-hopen och (kaifa välmåga, drifvas defto

lyckligare , ju flera arbetande händer åro at tilgå,

men vantrifvas ifolk-brift,hvareft både det allmän-

na och enfkilde Perfoner hafva fv artåtkomma fig

fore. Et vift Land i Europa, fom med tvä millioner

invånare var fattigt och knapt hant foda dem,
men med f til 6 millioner har ofverflod pä egen

fpanmäl och all nödtorft, året bekant och ofver-

tygande vedermåle, at en myckenhet af idoga in-

vånare finner långt bättre utkomft uti ct ej alt for

ufelt Land, ån et litet antal.

I anledning håraf, år det et af de angelågna-

ftc ftycken , fom iyflelfåtta en Regerings om-

(a) Se H«rr Profeffor Bercus Politifka Arithmetica,
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ibrg, at kanna fitt Lands ftyrka och fvaga i det-

ta mål, och at imdanrodja de hinder, fom finnas

ligga i vågen for folkets tiltagande i myckenhet,

Jivilkä icke endaft beftä i fortryck och fattigdom,

utan åro af mångahanda art , och fordra llorfta

upmårkfamhet och omtanka. Fagnaden at fe,

huru des vifa anftalter lyckats, år ock en af de

behagcligafte belöningar en Öfverhet äftar for fin

moda. Han vill derfore gerna utforfka , huru
manftark menigheten år : huruvida den tilvåxer

Qch forkofrar fig, och huru vida alleftådes årtil-

gång til nodcorttig bärgning for alla: om antalet

af idkare for hvarje näring fvarar emot fielfva nk^

ringens nödvändighet och nytta: och i vidrig -

håndelfe, huru de orfaker måga håfvas , fom vål-

la allmänhetens vantrefnad Sädane underråttelfer

åro oumgångelige uti de vigtigafte rådplägnin-

gar, och gifva mycken uplyfniiig och anledning,

til Hushålls - Kammar - och Foifvars - verkets

förbättring.

At komma til defla kunflcaper, vifte man i

de åldre tider ej någon genare våg, ån at dä och
då låta råkna folket, hvilket var en vidlyftig för-

rättning , och ändock otilråckelig at uptåcka de
fanningar, fom fornamligaft borde fokas 5 ty man
nogde fig gemenligen med hufvud- fumman af
alle ftridbare Mån , då icke allenaft hela det ena

Könet blef forbigångit, utan ock all ungdom och
de ålderftegne af det andra , fom dock ej f:)rdra

mindre omvårdnad. De Romare voro naftan dé
cndafte,fom gingo hår med nogare til våga.

horn deras Cenfus ^ fom förrättades hvart Femte
Sr och ftundom oftare , århoUo de icke allenaft

rediga fortckningar på fina m.ed- borgare af båggc
L# 2 ko-
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könen och af alla åldrar ^ hvarutur de fedan ut-*

drogo antalet af alt ilridbart Manfkap 3 utan ock
tilforiitelig undcrråttelfe om hvars och ens for-

mogenhet i loft och faft , famt om hvars och ens

handtering och upforande. Vane vid denna for-

fattning, ofvertygade om des nytta och upmun-
trade af den formon och heder dem vederfors,

fom egde mänga barn eller eljeft forkofrat lig^

hvilke, om de eljeft profvades (kickelige, hade
företräde for andra til heders- beftållningar : gior-

de ingen någon fvårighet, at pa Ed upgifva for

Cenforernp all lin tilhorighet. Men emedan de
fom;blifvit döde, famt deras ålder och fjukdom
ej efterfrågades 5 måfte de likväl umbära åtfkilliga

nödiga efterråttelfer, hvartil de nu brukeHgaFor-
tekningar på födda och döda, famt på vigda Hio-
ne - lag , åfven gifva anledning.

De fom forft började lata uptekna deras

namn , hvilka uti hvar och en Kyrko - forfamling

årligen blifvit döpte och begrafne
,

fynas cj haf-

vä haft dermed få ftor aftigt, eller fieltve vetat,

at det kunde tjåna til få mycket , fom det feder-

mera verkeligen funnits. John G r au n t {b)

ochWilliamPetty {c^^ tvånne ÄngelfkeRid-
ders- Mån, voro de forfte, fom emot flutet af

.

nåftledne åra-hundrade, vid jämförandet af flika

mång-åriga fortekningar, fom varit hållne i Lon-
don , Dublin famt några fä andra orter , blefvo

varfe och vifade, huru ftor och oväntad uplyf-

ning der utur kunde hämtas, om folkrikhetens

af-

(^) Se des Hatural and Political ohfervaUoJUs on th$

Bilh ofMortalhy ofLondm ,
tryckte forjla g^^g^^^i

åf i66%. (c) Uti des Effays if$ PoltUal Arithme-'

ti$k^ Lmdon^ 1691.
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äf-och tillagande uti famma orter, jämte orfa-

kerna der til. De funno ock deruti mårkeliga
prof af en befynnerlig Guds forlyn och undrans-

vård ordning^, vid männilko- flägters fortplant-

riing och vidmagthallande. Kongliga ÄngcHka
Vetenlkaps-Societetai anfäg då defla Forteknin-

gar, med Graunts forfta der ofver gjorda an-

snarkningar, for fä nyttige och uplyfande , at hon
trodde fig med fldl kunna kalla dem den allmänna
Hushållningens AB CD* (d) Samma Societet

for ifrån den tiden fort 5 at famla flika fortek-

ningar ifrån alla orter , hvilka ock dä började

hällas allmännare och med ftorre flit, både i Äng-
land och andra Riken. Då de tilforene naftan ej

oftare rädtrågades 5 ån når någon ville veta fin ål-

der och fodelfe- dag, infordras de nu årligen at

Regeringarna, och nyttjas uti de vigtigalle Stats-

uträkningar. Naturkunnige, Mathematici och
Medici hafva deruti funnit både nojfamma och
nyttiga åmnen for fin upmårkfamhet, och fielfve

Theologi hafva fått anledning til grundeliga fvar

och förklaringar ofver åtfkilliga mörka eller tvi-

ftiga ftållen uti Bibliflva Hiftorien.

Nåfl: Graunts och Pettts flcrifter, for^

tjåna i fynnerhet följande at nämnas ibland de
mänga, fom afhandlat detta Ämne. Halleys
anmärkningar ofver Fortekningarna i Staden Bref-

flau i Schlefien (e): KERSEBooivrs, i Holland
och Weftfriesiand (/) : Sussmilchs, i åtlkilli-

L 3 ga

(d) Philof; Transaft. for Januarii MSnad ^ år ir^g?*)

N:o 143, (e) Phil, lerans, for Jan, Aimad^
ar 1693, "^-^ ^9Ö. (/) VerhandeUng tot en
proeve^ om te vjeeten de frobabU mentgte desl^oiks

in de Provintie van HqUand en JVeJifriesland^
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ga Tyfka Stader och Landfkaper, befynaerligen

i de Preuflifka Länderna famt hvad De-
PARCTEUX5 Ledamot af Kongl. Franfka Veten-
fkaps - Academien

, nyligaft hårom fkrifvit , i

anledning få val af några i Frankrike hållna For-

tekningar, i fynnerhet på doda^ fom af Hal.^
Leys, Kersebooms och andras arbeten (ä)^

Denna Kongl Academien har åfven infSrdt

i Des Handlingar fmå prof af fådana Forteknin'^

gar ofver några Soknar hår i Riket ^ och gor fig

en heder af , at hafva gifvit anledning til den nya
inrättningen afTabell- verket på et redigare och
fullkomligare fått, ån det åntlu lårer finnas i nå-

got annat helt Rike^ Framledne Secreteraren

Elvii derpå använda flit bor aldrig förgätas^

Nu vill Academien vifa, hvad nytta det kan haf-

va, då de mårkvårdigafte flut-fatrer, fom ofvan-

nämnde och flere vittre Mån dragit af fina Ta,-"

bullers jåratorelfc 5 kårteligen fkola anföras.

A t gora borj an med de"" födda, få lårer hvar och
en ftrax medgifva , at der mycket flera barn år-'

ligen komma til, måfte ock finnas mera folk^

Nägre omftåndigheter , hvilka vi långre ned få

tiH-ålte at nåmna, kunna val fororlaka någon ikih

jaktighet uti forhållandet emellan antalet af de

ärligen födda och alla lefvande , på olika orter.

'På en och faijima ort, faft ån folk ^ hopen årjika

ftor, födas ock det ena året ej juft lika månsia

fom-

Hag 173^. Jdmfor Philof. "Irrans. N:o 45-0, fami
Bihliotheq^je Raifonné^ y Tom. 30, pag,l%l>

ii ) Gottliche ordnung in denen verånderungen def

menfchlichen gefchlechls ^ Berlin 1742. ( Å; EJjai

fur Us frohabilités de la durée di la vie hnmai-^

i9e: Paris ^ 1 746.
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fom det andra. Icke defto mindre 5 om famma
omltändigheter tagas i akt , och medelmåttiga

antalet af de födda for några år, jåmfores med et

medelmåttigt antal for lika mänga år, på en an-

nan ort, eller på famma ort for en annan tid y fa

tyckes det ej kunna fela, at ju defla orters forhäl-

lande i folkriket på de tiderna i det nårmaileder-

igenom Ikal utrönas* Om vid början af förra Se-

culo i London föddes årligen vid pafs 6coobarn:

omkring år 1670, iiooo: men åren nåft fore och
efter 1720, ig til 19000^ få år ju hogft fannolikt,

at Stadfens Invånare på 1 10 är okat fig til et tre-

dubbelt antal. Om i Pafis åro på defla fifta åreri

födde altid ofver zicoo i London, ifooo>
i Amfterdam-, 7000: i Wien, 6000: i Köpen-
hamn, 2600 s och i Stockholm, in emot zooo

barn årligen v månne icke Invånarenas antal uti

defla Stader dä år ungefärligen i famma forhållan*

de? 1 Berlin föddes emellan åren 171 1 och 17 ip,

aldrig ofyer 2^00 y men emellan åren 1733 och

1740, aldrig under 3300: ho år, fom icke ftraxt

deraf fer, huru vackert Invånarenas antal, ge-v

nom Slogdeis upkomfl, flygtiga Religions -for-

vanters emottagande och andra omfl:åndighetcr,

pä kärt tid tilvuxit ? Det går val icke an, at

efter denna mätt-fl:äck mata Staders formogen*

het och rorelfe j ty om Paris år manflrarkare ån
London ( hvilket dock Ängelsmånnerne neka

,

foregifvande at nåfl:an tredje delen af barnen fom
födas i London, och icke åro af Ängelka Kyr-
kan, ej upfores på fortekningarna {k)^) få följer -

L 4 dock

(i) Se Malouins Handlingr om Epidemifka Siiikdomarna i

Paris, fom Srligcn infSres iKongl. Franfka Vet. Acad»
^ Memoirer. (^) Philof. Träns, N.o 45©»
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dock icke, at der drifves ftarkare handeL Lef-»

nads - artens olikhet uti fårfkilda Stader , famt:

forändringar i en och famma Stad 5 bidraga ock
mycket til at famla mer eller mindre folk. Icke

-defto mindre kan den, fom har fig deffa forån-^

dxingar bekanta , af Förtekningarna hafva god
hielp at utforfka, huru vida gagnelig^t rorelfer

af- eller tiitagit i en Stad. Det märkes klarliga

pä Tabellerna , at London , under de inbördes

. oroligheterna 5 i Konung Carl I. tid, myc-
ket lidit.

På Lands -bygden kunna göras ånnu fakrare

^itråkningar. Der vifa fartekningarna ogonfken^

ligen, hvad långvarigt krig eller frid, fmittofira-.

nia fjukdomar och dyr tid kunna uträtta. Alle

de af Academicn famlade fortekningar, fom varit

Jaållne här i Riket, lågga det nogfamt ä daga

,

men jag vill allenaft nåmna et märkvärdigt vc-

dermåle, huai mycket mifsvåxt och hui^gers nod

ar hindcrlig f5r menighetens tilvåxt. Uti Råneå
3oeken i Wefterbotten, hvareffc de nåftforegäende

och följande åren akid doptes ofver 50 barn,

. kommo pä de flora mifsväxt-ären 1696, allenaft

14, och år i6p7, 9 barn til verlden. Uti en

annan Socken, hvareft är i6pf blifvit döpte 5a
barn, föddes, år i6p6, 145 men är 1697 aldeles

ingen. Kan ftorre {kål begäras til Magaziners

nödvändighet i fådana orter? Förtekningarna på
barnen utmärka ej mindre tydeligen , huruvida

hvarje Lands -ort år fåupodlad, fom den i anfe-

ende til des belägenhet, vidd och frucktbarhet

borde och kunde ivara. Om uti et af de mindre

bland våra Södra Landfkaper ärligen födas dub-

belt fl^rabarn, ån uti fex tilfan^nians tagne af dc

Nor-f

1
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Norra, fomliga mycket vidftråkta , och ändock
ej är ofverflod på folk uti det forfta j månne icke

den tomhet en bor foreftålla fig uti de fenare ^

kunna upvåcka upmårkfamhet ?

Det kommer mycket an pa tilftandet i et

Land 5 huru invånarenas antal fnåit okar fig. Dér
mindre tilfållcn gifvas til näring, år ej underligt,

om af en lika ftor folk - hop årligen fodes et min*
dre antal barn, ån der utkom ften år lättare. Det
går likväl ej få mycket ojåmnt til. Sedan Hal-
LEY af deras antal och ålder, fom årligen dodt i

Brefflau, pä et fatt, fom längre fram {xal forkla*

ras , uträknat ungefärliga myckenheten af dea
Stadfens invånare, fmåochftore^ biet han varfe,

at der voro zj gångor flera månnifkior, an barn
innom et år födde, Sim pson har i Ängland funnit

26 ( /) 5 men K ER sEB ooM i Holland ochWe ftfries-

land 3 f månnifkior for hvart barn, fomdcr årligen fo^

des. Viviljeafnägrafmå proftilfe, huru detta for*

håller fig hår i Sverige. Uti Waflenda Forfam-
ling i Elfsborgs Låhn voro , år 1747, vid pafs

I §10 fiålar: medelmåttiga antalet af födde barn pa
hvardera af de y nä ft foregående åren, var 6^ (m) :

altfä funnos der 28 eller 29 månniflvior ior hvart

barn. Uti Perno Socken i Finland, lefde, år iJfOj
4186 månnifkior, och ibland dem 116 barn, yngre
ån et år (n) : barnens antal forholt fig derfore der
til hela menighetens, fåfom i til ^54. Men eme-
dan det år troligt, at fomlige af barnen, fom
detåret voro födde, redan aflidit, når räkningen

L f for*^

Fet. Acad. HandL jhr Oä. Nov. Dec. år 1747*
( »1 K. Vet.Acad. HandL for Oä. NQV. Deci^^o*
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förrättades i fa Jåra atminftone ifo barn om aret

der komma til verlden , då förhållandet blifver få-

fom I til zp. Uti Kråklinge Socken i Nerike,
finnas hu något ofver goo månnifkor låt vara

Sfo: efter medium af de f fifta ären^ födas der

31 barn årligen (o,; foijakteligen år förhällandet

der fåfom I til zyl. Herr Elvius flot af fortek-

ningarna i Falu Stad, at ip Perfoner kunde der
raknäs for hvart barn.

-Detta alt inftåmmer råmmeligen noga med
hvart annat, och vifar, at om antalet af de årli-

gen födde multipliceras med 19 , ikal man 1 det

nårmafte finna antalet af alla invånarena med unge
och gamle. Befynnerligen lårer det på Lands-^

bygden och i fmå Stader ej flå mycket felt. Men
Uti Hora Stader, i fynnerhet der Häf hålles , hvar-

cft uti förnäme och formognc Hus en myckenhet
ogifte betjänter underhållas, famt månge Handt-^

värks Lärlingar och annat folk lefva oformälte y

lårer vara mera folk i proportion emot bHrnen.

Deraf tyckes komma, at Kerseboqm i Holland,

hvareft mer ån hälften af hela folk - hopen villas i

Städer, funnit allenaft et barn for hvar 3f.*tc

månnifka. IVlen at i London fkuUe falla allenaft

et for hvar fo:d.e , fåfom det tages for afgiordt,

jag vet c] på hvad grund, uti et tryckt blad jag

nyligen fatt derifrån, fom innehåller fortekning

pä alla der i Staden födde, döde och lefvande for

hvart år, ifrån 1701 til och med I7f2.s det fynes

vara for litet tikagit. Det år likväl nyttigt at

uttorfka, huru detta förhåller fig i hvarje Lands-ort

och

(ö) K, Fet. Jcad. HaudL for Jj?r^ Maj, Ju^, inne^-

varande dr*
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och i hvarje Stad fårikildt. Om det a ena fidaa

år fågnefamt at veta, det menigheten är talrik,

når flera månniflvor få raknäs for hvartbarns la

år å andra fidan mindre behageligt at rona, det

hopen der längfamt tilvåxer.

At ej Hione- lagen åro alleftades lika vålfi-

fnade med lifsfrukt, hårrorer ej endaft och kan
anda aldrig af Climat och Phylilka oraftån-

digheter y utan måft af Oeconomifka tilftåndet

och Politifka forfattningar , fom kunna ändras.

AUeftådes gifvas någre mycket frucktfamme, och
mänga mindre, eller ock aldeles ofrucktiamme^

Dock vifar fig fnart {kilnaden i allmänhet , når

mänga par folk , och fumman af alla deras barn

jämföras pä olika orter och tider. Efter Der-
HAM^ anmärkning (p)^ vanka pä fomliga orter i

Ängland fex arfvingar af hvart Hjone-lag, 6f-

Vcr hufvud räknade ; pä fomliga orter f 3 men
merendels allenaft 4. Sussmilch har i Tyfkland

fätt ymfom 3 och 4 barn af hvart Brudepar, un-
dantagande de Franfyfka Colonierna i Preuflen,

hvarell tvånneÄktenlkap merendels framalilra åt-

miriftone P barn. Vare Forn-äifkare hafva ofta

giordt mycket väfende af Svenika Folkets frvickt-

famhet. Lät ofs derfore fe, fä mycket de fä for-

tekningar tillåta , hvaraf Academien hit tils tätt

4cl, om vi ni^ for tiden hafve at fägna ofs af nå-

gon formon i detta mål. I Waffenda Socken haiva

pä sy är blitvlt vigde 418 Brude-par, ochldopte

166f åkta barn: Tå at der hinner det knapt til 4
barn af hvart Hjonc- lag. I Kråklinge Socken
hafva 363 par pä fo är framalftrat 1

1 39 barn, dä

det
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det foga belöper mer ån 3 arfvingar pä hvart Ak-
tenfkap : och det pa de Zf forlia ärcii nåftaii lika

fom de Z5 fifta. Eniigt den Tabell Herr ScHiss •

LER mgifnt (f) på födde j döde och vigde i

Jerfo Socken i HåUingland, äro der pä 45 års rid

vigde 699 par, och doptc 2Z26 barn , hvar ibland

nägre torde hafva Ivarit oäkta : altfå vanka ej el-

ler der ofta mer ao^ 3 barn af hvart par. Ahlems
Forfamiiiig i Calmare Stift har

5 enligt en af Herr
Magifter Strigker utur Kyrko- boken utdra-

gen ocli til Academien inlemnad fortekning
, på zf

ar haft ^jz bröllop pch juftfyra gängor fä mänga
åkta barndop.

Når vi nu befinne, at ätminftone tredje-delen^

om icke emot hälften af alla dem, fom födas, do
bart, innan de hunnit til 18 års ålder, fäfom hår

nåft fkal viCis 5 år lått at fe, det folk -hopen, u-

tan fynnerlig upmuntran och anftalt
, ej färdcles

fort kan tijväxa , och at den formon de Romare
tillade de Foråldrar , lom kunde upvifa tre full-

våxta barn , Jus irium liberGrum , hår ej fkuUq

tilfalla rått mänga af Allmogen.

Men Fortekningarne gifva anledning til lå

mänga nyttiga anmärkningar, at de ej fä rum
pä en gäng, utan behofva afdelas uti flera fort-

iåttningar.

PEHR WARGENTIN/

(^q) Des Hålfinga Hushållning,
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Af

Metearologtfka Objervationer, håltne t Df"

fala , ar i/fi, äels af Trofejforen

Stromer , äels ^yBENGx Ferner,

I.

Barometerns ftSrfla och.niinfta hogd i hvar
Manad.

* • • *J 2. * '— ' } "O —
8. f.ni.Z4.7f.WSW.2,. mui.ocliino.

8» f.m.Zf.pz. O. i.mulit.

7, £.111*24.77. SW* muiit och
(fnoglopp*

7- f.m.if.Sj. NO. 3. klart.

7. f.m.24.62. N. i.fnoglopp*

7if.m.2f.7p. S. z.aideieskiart*

7. e.m.2f. 3. S. 2. klart^

2^e.m,2,) .87. NtO. 2jaldelcsklart^

II, f.m. 24.87. SO. Ifråga-

2*e.m.2j'.82. NO. 4. klart.

8. f.m. 24.86. SW- 2. rågmktigt.
6. f,ni.2f,5'4. N. I. muiit. ^

4. e.m.2f. 2. SSW. I. rågnaktigt.

7. f.m.2f.83, NO. i.aldeiesklart^

2|e.m. 24.89. OtS^ 2|, ftro-moln»

2|:e.iii.2f .gö, O. 2. klart.

6^ £,01.24.67. SW. 2. muitt och
(dimbogt.

6~ f.m.26. 4. O. 2. ftronjuiit.

7^ f.m.24.08. SO. 2.mul,ochlno.

Jan. d. 20.

t6.

Febr. 4-

28.

Mart, 24.

4.

Apr. 7-

3'

Maji ip.

Jun,

4.

7.

Jul.

18.

Aug. 26.

Sept. 22,

3-

oa. 2.

30.
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Nov,d.z8.kLp. f.m.zd. r i. NW. i. mulit.

I. 7if.m.24.p6. SW. 1 1:. mulit med
(fnof.

Dec. 20. 81 f.m. 2f . 8(5. OtS, i^. mulit ocI>

(dimbogt^

if. p. f. m.24.6f. NO. 1^. mulit och
(yrfno.

Storfta hogdew detta aret z6. \x.

Minila • - 24. j62.

Storlla ändringen !• 4P.

Thermometerns minila och ^torfl:a hogd t

hvar Manad.

Jan. d. f.kLf.e.m.— lyi. NW. i. klart.

1 8.

Febr. 10.

.Mart. 22.

30.

Apr. 13.

29
.Maj i. 27

20

Jun. 9
17

JuL 3

16

Aug, 27

7. f. m. o.

6^1. m.~ 6.

6. e. m. + 1 2.

Sept. 6

io.£m.4- i. SO. I. mulit.

7. f.m.—^^31^. NW. i.aldelesklart.

SO. 3. yrfno.

N VV. 3. klart.

SO. I. moln vid ho-

(rizontert.

6. f.m.— I. NW. I. klart.

2. e. m.-f- 'fl- N-W. I. llromulit.

3if.m.4- 2i. NW. f. klart.

.2.e.m.-4-2.oi.WSW.2. mulit*

3. f. m.4- <S. NW. 2. klart.

2^e.m.4-2f. SO. i. ftromulit*

3if.m.4"iii-NtW. ^ kiart.

2. e,m,4-27» ONO* t. rtromulit. :

6. f. m.+ 2. W, I.aldelesklart.

3. e.m.4-26. SSO. i. Itromulit

ö. f.m 4- U WtN. I. måfted klart.

2,e. m.+iö- NO. 2. tiocka llrom.

oa.
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Oa.d.ip.kl.j. m.~ii. OtN. V^, klart.

I. 2.e.m.+ io. NO, 3, mulit.

Nov. 4. ö^e.m.— 15. W. i. klart.

Z3. 2. cm. 4- fi- SSO. 3. häftigt rågn.

Dec. 16. p. f. m.— lö. W. 2. klart.

4. 3ie.ni.+ SW. 2. hel niulit.

Storfta kölden den 10 Febr. da Thermometerri
llod 31^ gr. under fryspunden.

Storfta hettan den 16 Julii dä Thermometern
ftod 27 gr. ofver fryspunden.

Storfta ändringen y8i gr.

NB. teknct + betyder ofver fryspun6len,
— under den famma.

Hogdcn af fnialt fno och rågn hvar Manad.

Jan.

Febr.

Mart.
Apr.
Maji

Jun.

4*

Luftens och Vådreqs befkaffenhcr.

Uti

"Jamarn Mdnad
Var få mulit at icke nier an d. f och e^ter-

niddiagarna af d. z6 och 30 varit klärt: J bönan
fnog-

Tunu iO©o:c!elar,

I. oc8. Jul. I.

0. PfO. Aug. 0. 822.

I. lég. Sepc. I. 296.
0. 724. oa. .0.

I. 490^ Nov. I. 306.
0. Dee. 0- P89.
Hela årets hogd 12. 371.

I
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fhogade tiågot da och da^ midt i månaden vai' upp-
hälls -Vader 5 faft ftåndigt'mulit j men vid flutet

kom anfenligt mycken iho. Kölden Var hela

denna månad få beftåndig at ej mer än d» if och
1 8 något litet töade 3 dock var hon mycket lin*-

drig 5 om allenaft d. f undantages 5 dä Thermo-
metern ftod if~ gr. under fryspunkten. Ingen
gång ftormvåder. Nordanvåder har bläft: i dag:
Wäftan : Sunnan i^: Öftan, i > Emillan N.
och W. i\ W.och S. Pi: S. och 0. 9: O. och
N* f dagar 5 en foremiddag aldeles lugnt*

FebruarmSé

Denna Märiaden Var gahfkl ombyteligj tf

f5 <5, 7, 8, P5 löochii, var det rått kalt

^

men i fynnerhet d. 10 , då kölden var den llran^

gaile^fom någönfiil hår blifvit obferverad* I bör-

jan var lugnt vader och jåmn Vinter 3 men eftei*

d. 1 1 begynte det blifva dimbogt , ftorm
5

yrvå-*

der^ rågn, ifbark^ froft, fno-glop och klart

vader 5 fäblandadt om hvart annat, at Itorre delen

ilundom pä en dag inföll. Intet norrfken obfcr*

verades i denna månaden 5 fbm merendels var mu*
len om nätterna. Nordanvåder har blaft

, 4^ dag i

Wåftan ingen: Sunnan z: Öftan i^: imellaa

isTordan och W. 4: och S. f: S. och O.

4: O. och <S.

Marfms^
Början af denna månad var ganfkatockertack-

tig och mulen 5 famt gaf någon hio^ dock hafv^a

någre nätter varit klare^ då iiorrften blifvit fedde,

i fynnerhet vifade fig et d. 6 , fom fträckfe fig

éfver hela himmelen och varade nåftan hela

nat"

;
' "

,
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natten. Til d. 11 var merendels lugnt och ftilla

vaders men federmefa var mäftcdels ftorm anda

til den zj och i fynnerhet d. iz, ^8, zi^ zZj zy
och 24. Den 22 var et åfven fådant norrften,

fom d. 6. E^ljeft Var väderleken oftadig^ i fyn*

nerhet fedan d. ii^ fåat fno ^ klart väder och

rågn^ fom tidaft omvandlades men tillika få blidt

och varmt, at Thermometern alt fedan d. 6 in--

gen gäng Varit mider frys-pmiften^ om allenaft

d. zz undantages. Nordanvåder har blåll z: Wy
fban I : Sunnaii 34: Öftan z': Emellan N\ och

W. 4: W. och S, S, och O. 11 : O. och

N. 4 dagar*

' Änfkont denna månaden i borjän ej hade får-^

delcs vackert utfeende, utan var Vat och rocken-
aktig ^ bief han likväl ganfka rik på klara dagar 3

ty alt ifrån d. 5- til d. 23 var ilåftan ftåndigt klat

himmel, och ehuru det efter den 23 alt til må*
liadens Ilut rågnade nög, i fynnerhet d. Zf, voro
likväl deriblahd d. 26, 27 och 28 aldelés klare.

D. II. 17. 22. 24, 2f och 27 var ftårk blåft och
llorms väderleken var eljeft hela m.ånaden fåblid^

ar knapt någon froftnatt orcadt de fpåda växterna.

Nordanvåder blåite
3
dagar: Wåftaii i : Sunnail

z: Öllan r : Emellan N. och W. it dagar: Wå**
Itan och S* 15 S* och O* 2 : O. och N. 9*

Majus,

Ifrån d. 12 til d. 28 rågnadé det allenaft 2 gån-

ger^ men var merendels antingen klart väder, eller

Itundom ftromulit. Början af månaden något

xnulen och rågnaktig 5 men flutet ånnu mera och
M . til-

> r
'

I
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tillika tockenaktigt. Väderleken var blid hela

månaden, lå at ingen froftnatt hafvcr gjordt någoir

olågenhet j men den ftarka blåftcn 5 fom alt ifrån

den p til d. 24 nåftan ftåndigt bullrat, var ej fär-

deles behageiig.
.
Nordanvåder bläfte : Wå-

ftan ingen dag. Sunnan 3: öftana,: Emellan
N. och W. 5i: W. och S. f : S. och O.4: O.
och N. 10 dagar. i

Jumus.
Alt til d. 14 i denna månad var klart vader

,

om d. 10 undantages, då det rågnade > men til-

lika rätt häftigt ftormvådcr, i fynnerhet d. f , (5,

7, 8 och II. Efter den i4faktade vinden fig,

dä himmelen blef merendels mulen, och gaf fom
tidaftomnigarågnfkurar^ dock hördes dervidfoga

tordon. Nordanvåder bläfte
3

dagar: Wåftan
ingen: Sunnan i. Öftan 3I: emellan N.*och
W.8: W.ochS.d: S. och O. 4^: O.ochN.4^

Julm.
Hela denna månaden var ganfka mulen och

j?ågnaktig , om jag tager undan två eller hogrt 3
dagar, fom varit någorlunda klare, i fynnerhet
ragnade häftigt natten emellan d. 4 och f , då det
tillika var et mycket ftarkt ålkedunder, famtd.
if. zz och 2f. Winden var mycket foglig, få

at Åcn ej mer ån den 30 gick ofver två grader,

Oaktadt; himmelen var få mycket ofvertåkt med
moln, har likväl luften hela månaden varit tåme-
1ig varm och qvalmig. Nordanväder blåfte 5
dagar: Wåftan ij: Sunnan f: Öftan 3^: emellan
Isf.ochW. 3^: W.oGh S.j: S. ocliO. 3§: O.
@ch N, 4 dagar.

«



Auguflus.

Ehuru denna månaden åfven varit ganflca mu-
len och oluftig , om några dagar emot flutet un-
dantagas, få har likväl hvarkcn varit fa häftigt

clier ftadigt rågn, föm i den forcglende.
3.

rågnadedet med Sydligivind: d. lo med WSW:
d. 12 med SW: d. 13 med WSW : d. 14 medNW : d. to med O. d^ zz med OSO ; d,

med NO 5 och d. 31 med OtS^ hvarvid ingen
gång hordts åfkedunder af någon betyd lig*

het. Någrc nätter niot flutet voro aldeles klare,
dock har intet norrflccn kunnat obferveras, D.
II. 13 och zo. var bläften

3
grader ftark^ men

cljeft foglig. Nordanväder ~ dag: Wåftan 3!^:

Sunnan4i: Öftan z^: emellan N^ och W. 2^.*

W. och S. 6 : S. och O. di ; O. och n!
4 dagar.

September.

En mycket blid väderlek varade hela denni
månaden igenom , få at han i beftåndig vårma
foga gifvit de foregående efter^ och var ingen enda
froftnatt. Emot vanligheten var ock vinden fog-
lig, få at in^en gång , utom d. 30 vmut ftark
bläft. Ehuru^hoftvåtan tåmmeligen vift fig^ har
Hkvål ända ifrån d. 1 3 til d. zf varit ftändigt upp**
hälls -vader 5 och ftundom rått klara dao-ar. D.
II och if obferverades rått ftarka iiorrflen, och

. d. 16 et fvagare. D. 3 rågnade det med NWlio- 1

d. 7 v 8 och p med SO : d, 10 med S : d. 1 2 med
SW: d. Zf med OtN: d. Z7 med StW: d. z8
med SW : d. zp med ONO : d. 30 med NNO,
Nordanvåder ingen dag: WåiUrt i Sm-

\
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nan 4: öfran li-. Emellan JSI. ochW. 31 : W.
och S. 6: S. och O. 9 : O, och N. 3^ dag.

OBoher.

Var ovanligt torr > emedan alt ifrån d. ii til

d. 27. ingen gäng var nederbörd
5 undantagen d.

235 då några fno-dofter kommo ned. 1 början kom
val rågn , men ej fårdeles ornnigt och de fifta

dagarna fno > nemligen rågn d. 6 och 8 for S. d.

7. for SO: d. p for W. och d. 11 for NWhg
vind. Sno foli d. zjfox NW. 30 for SO. och
d. 31 for NNW. På norrften har denna månad
varit ganfka rik

5
nemligen d, 1 iz. 16^ 17, 19

j

zZy 23. 26 och 28 > men i fynnerhet hafva de d.

17 och 19 varit rått ftarka och rhårkvårdige/

^ Den 12 blef det forft låkalt, at Thermometeni
gick mider fryspunften, hvilken likväl federmera

måft var ofver fryspunften, och aldrig mer ån
6 gr. under fryspunften y förutan d. 29 , då han

gick ner til i^t grader. Nordanvåder ingen dagj

Wåll:an4: Sunnani: Öftan i: limgt i: emellan

N. och W. 13 : W. och S. 4: S. och O. 6: O.
' ©ch N. 2 dagar.

November

.

Kölden fyntes med denna månad vilja blifva

befi:åndig> men varade icke längre ån til d.

Sivarefter det blef fä lindrig väderlek, at Ther-
äBometern, utom en half dag, ftåndigt var 4 ä

f ä f1 grader ofver fryspunélen, anda til d. 28, da
han gick något litet under den famma. Emellan
d. ^ och if var väl upphållsvåder^ men tillika

få ftark dimba och tokn, at då hon vid pafs kl. 8

om morgnarna föU neder, drop det omnigt af alla

tak.
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tak faft intet rågn kom. Norrfken obferverades

d . i, 2.8 , 29 och 30, Den i
. 3 och f kom

fno for S'W och Wlig vind j d. if, 18, zo, 12,

23 zf rägnade det for SO. och SSO. d. 27 fno-

crlopp med Nordvåftlig vind. Nördanvadcr in-

aen d^i^: Wåftan 2: Simnan 3: ÖilaH ingen.

Emellan N och ^V. p : W. och S. 7 : S.ochO.

p: O. och N. ingen dag.

December,

Luften var ej eller i denna månaden flrde-

les kall j dock var Thermometern ftåndigt under

fryspunden, undantagande d. 4, f. 27, z8 och

zp D.6, 8, II, 14, If och Z7 var det tameli>

gen ftarkt blåsvåder , hvaraf ej vankade i a myc-

ket i förra månaden. Rågn, Is-bark, yr-fno och

tjock dimma hafva fom oftaft växlat om , fa at

ganfka tä dagar voro klare. Den y dugg-rågii

med SWlig vind : d. f fno-glopp med NNO : d,

13 fno med OSO: d. 14 och if yr-fnö med N.

d. zz rågn och fnö-flalk med NO : d. Z4 och zf

fnolkaS: och isbark med N: d. Z7 tått rågn med

StW: d. 30 yrlno med NW. Den z, 8, 14 och

zp åro norrfkcn obferverade. • Nordanvåder blä-

ftcz dagar: Wåftan 3 1 : Sunnanz: Öftan mgen

dag. Lungt z: Emellan N. och W . fl W.och

S. pj' S. och O. 1 : O. och Nord. é dagar.

M 3 Herr
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Herr C a r l L i nn i

"

TANKAR, .

Om nyttiga växters planterande på I

de häppjka Fjällen.

edan Matliematiflva och PhyGflva Vetenflca-

per vunnit närmare bekantlkap med våra

Landsman, hafve vi med noje fedt , huru

de praftiflce Vetenfkaper
, befynnerligen de, fom

på någöt fått rora HushåUningen, jämväl kom-
mit i anfeende, få at både högre ochi lägre, lärde -

och ölårde, nu räkna for en heder, at dermed
gora forfok, och rikta dem med allahanda nya Ron.

En punft vid hushållnmgen har länge legat

mig på hjertat, lom jäg ej fedt ännu af nä^on
vara rord, och fom jag icke längre kan upfkjuta

at meddela Kongl.Vetenfkaps Academien och mi-

ne kåre Landsmän. Den angår FjIllen.
DelTa intaga en (lor del af Sverige, och ftråc-

ka fig ifrån Wermland upåt Nord - Cap , famt

boja fig fedan ned til hvita hafvet , til mer ån

ifo mils längd och 8 til lo mils bredd. Denna
ftora trad* ligger fåfom en odemark och nyttja^

til intet, utom det, at någre få Lappar här och

där om Sommar- tiden beta fina Renar emellan

de med fno betackta Bergs -toppar*

Ehuru vår hushållnings omibrg ftrackt fig i-

från Scanor up til Torne 5 har den dock aldrig

gått fä långt afides, at den rordt Fjällen. Det
har fynts vara näftan en omojelighet^ at der vin-

na någon upodling* De karta fomrar, de kalla

nätter^ den Ikarpa jorden, det gleft och lågt vä-

xande
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xandegråfet, hafva gjordt, at vare Landsman fun-

nit omojeiighetcn at dar få fåd , famt otilråcke-

ligheten af det ho der kunde famlas, hvilka tvån-

ne grunder varit allmänt antagne for de våfenteli-

gaite och oumgångeligafte för alt landt - bruk.

Dä jag, år »732,, forfla gängen kom up til

Fjällen , och få fnart fkogen flutades, fimt de
höge berg-fpitfar började titta ofver hvar annan
med fina hvita fno-hufvor/ tycktes jag vara kom-
men uti et helt främmande land, lika fom jag på
några minuters tid blifvit ford ifrån Sverige uppä
Alpifka bergen. Ty jorden ändrade i ftorfta hall

fin kläde. bonad, at jag, fom hade mig deSven-
fka örter helt väl bekante, fåg knapt en enda
Svenfk växt uti et Svenfkt Land, utan idel främ-

lingar och af mig aldrig tilforene fedde orter.

När jag fedan hunnit famla, befkrifva, aftekna

och hos andra Auétorer upfoka defl^a växter, fant

jag dem til ftorfta delen vara tilforene bekante,
om allmänt växande på utland (ke Alper och

Fjäll i Sweitz, i Öfter- riket, i Skottland och

^ på Pyreneifka bergen &:c. fä at de mäfta, fom
"växa på utländflria Fjällen, finnas Ifven på våra,

och tvärt om. Det är märkvärdigt nog, at få

vida ifrån hvarannan aflägfe orter, fl^ola , få fnart

de komma til en vifs hogd i luften, blifva (kal-

lote, fä famma jordmon, lika fno, lika växter.

Detta är grunden til Oeconomiens förbät-

trande i våra Lapplka Fjäll. Månge växter kom-
m^a fort på åtfkilde orter, allenaft man kan med
konft Ikaffa dem lika Climat, då det ej kan vin-

nas af naturen. Skola våra Fjäll nägonfin blifva

upodlade genom nyttiga växter, mäfte man dit

infora fådana,{om fjelfmant växa pä andra Fjällar-,

M 4 ' ty
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ty lika fom ogräs fortplantas ifrän den ena åkren
til den andra, arVen få iker det ock med fjåll-or-^

ter. Om de en gäng planteras uti någondera af

våra Fjäll, flcola de formodeligen fjeifve fnart

iitfprida fig til de ofrige^

Detta bar foranlåtit mig at.genomgå alla de
Auélorer, fom fkrifvitom växterna pä de Euro^^

peilka Fjällarna , utur hvilka jag utdragit alla de^

ras orter, och jåmfordt dem med llvarandra, då
jag märkt , at de mäfta orter åro gemenfamme
med alla Europeilka Fjåll. Dock åro någre^ fom

;
Jiafva långa ftråckningar , hvilka hafva några e^

gna växter 5 fom icke blifVit fådde på andra längt

derifrån aflågfne Fjåll , icke eller pä enkla hår

och dar liggande bergs ^ fjåll.

Denne tortekning på växter 5 fom ej finnas an-

norftädes ån pl Fjåll i Europa, vore alt for vid^

lyftig at hår indraga, och kan hända mindre no^

dig , emedan inge andre deraf kunde gora fig

nytta, ån de, fom gjordt Botaniken til fit hufvud-^

ftudiiim : derfore tänker jag pä et annat flälle an^

fora dem. Utan jag vii allenaft nu föredraga

några befynnerliga växter , fom med mycken
båtnad kunde planteras i våra Lappflva Fjåll, och
der otvifvelaktigt (kulle fortkomma, famt gifva

den omedelbarafte vinften
,

hvarigenom månge
månnifkor kunde- förtjäna fig födan, och et ode^

liggande land göras få nyttigt, fom mojeligt år.

RÖDA OrA NEN, Pinus {pkea) foliis folitariis

marginatis *y Spec. Plänt. pag^ looi^ växer vildt

på de hogfta bergen i Sweitz, Swaben,, Skotta
" land, etc, kunde hos ofs i Lappland lått plante^

ras pä fidorna af Fjällen ibland Ikogen, der den

inyckna och djupa fvart inj^llaa n?dftdljes aJ:

t>cr«
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bergen 5 och hvarelt Jerja eller Sonchus Alpinus

omnogt våxer. Detta präktiga trädet , fom utom
den befynnerliga nytta det hafver til bräder och
åtflviliiga verktyg i hushållningen

,
gifver ock den

allmänna Terpentin, Strasbourgs Terpentin kal-r

lad , hvar af få ftor myckenhet ärligen användes
til nytta, få af handtverkare oqh ätikiiliga Slog^

de-idkare, fom af Apothekare til medicine.

LäRKE -TRäD, Pinus ( larix ) foliis fafcku^
latis obtufts, Sp. PL pag, looi, växer på Alperna
i Sweitz, Steiermark, Siberien och på Tidentin-

Ika bergen. Trädet blifver ftort, fäfomden ftorfla .

gran^ men flåpper ärligen fina miuka barr, hviU
ka fitta tilfammans fåiom bårftar. Des ved eller

trå ruttnar ganlka fent och nåftan fenare än något
annat trä-flag: ty det drager intet vatten uti fig

och fpricker icke i Solen, hvarfore knapt nägot
annat är få tiänligt til alt fom flcal flå under 6p«-^

f)en
himmel, och intet få faft: eller mindre bräke-

igt at uppehålla de ftorfta tyngder , hvilket ock
Venetianerna derforc fä mycket bruka vid fina

Iws- och ikeps-byggerier. V^enetianika Terpen-r

tinen, fom nu allmänt kopes utifrån til väraApo-
thek, tages af detta tråd. Agaricus eller Lårke-
Svampen, fom läljes pä alla Apothek, växer pa
detta tråd. Trädet växer på de utländflce Alper-
ne och på öppet fält, få högt, at der den andra
fkogen ej kan fortkomma, utan tvärt at uphorer^
der begynna Skogarna af Larix : få at om dettc^.

fåddes pä våra Fjäll, llrax ofvanfore der den an^

dra fkogen flutar och ej kan gä högre , år jag helt

förfäkrad , at det fkulle trifvas der väl, och fig

foroka til mycken nytta for Landet. Der detta

fråd växer ^ dit f^mla fig Sabblar ( Mufielc^
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Zibeirm<e) til ftor myckcnhetj hvilkas Ikinn hos
els nog dyrt köpas.

SiBERisKA Cedern; piHus (Cemhra ) foliis

qvinis Uvibus^ iom omtalas i min Skän{ka refa,

pag. våxer icke allenaft i helaSiberien ^ utari

ock pä Fjållarna i Sweitz, fä väl fom på Aliobro-
gilk.c, Tyrolifke och Tridentinfke bergen , och
der fä högt, at den våxer ofvan forLarke-fkogen,
hvilken 5 fom nyfs berättades, ftär ofv*er all an-

nan fkog pä fjällen, hälft pä nägot fuktiga ftållen^

Utom den nytta man fkulle hafva af trädet ^ gifva

des kottar de fä kallade Ceder - nötter ^ fom til

godhet och fmak ej eftergifva Piftacher, och fom
for några är fedan fördes hit ifrän Ryfsiand , dä

mängc med mig funno i dem cn behagelig fpis,

hyarfore de ock begårligen åtas i Siberien: at for-

tiga den (kona olja^^ fom pråflas af defla nötter

derftådes. ^ '

Nägre af vare Landsman hafva forfokt at i%

åtm i Trä-gärdar 3 der de, fäfom alla andra FjälU
växter, hafva fvärt ar komm»a fort

,
ty de fordra

hirdjoidmän, öppet fält
, mycken "bläft , och

kunna icke väl fördraga värman om Vär-^

dagen och froll - nätter der efter , utan fom de

Ändra fjäll - växter , vilja på en gäng Oippa Vin-

tern, och fedaa hafva jämn fvalkandc varma.

Utqm förenämnde trän , fom härligen fkulle

kläda våra nakna fjäll, åro ock åtfkilliga orter,

fom der med nytta kunde fäs for Apothckeny dä

vi icke allenaft fluppe at ärligen forfkrifva dem,
utan kunde ock utföra dem med anfenlig vinft.

Angelicä, den rätta Arch - Angelica ^ växer

pa vära Fjäll allmänt vid bäckar emellan bergen,

hvilken i kraft och värkan vida ofvergär den ut-

land-
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låndflca och den fom våxer i vara trå-gardar; men
hon kommer undertiden til ofs , famlad af Dai-

Karlar i DaHka fjällen , fom håmta henne ifrån

fjällen om Sommartiden , dä hon ej år fig lik > ty

hon våxer af fitt fro forlla Sommaren endaft med
blader utan ftjelk: andra Sommaren gifver hon
ftjelk och fron, hvarpä hon ledan dor ut. Om
Sommaren år ri^en helt los och vattenaktig ^ med
ringa lukt och fmak : der emot blir hon härd om
Vinteren, full af käda och mycket flvarp til lukt

och fmak. Den lom vil famla denna rotjat hon ma
hafva des fulla m.akalofa kraft, bor taga den, fom
aldrig burit ftjelkar, och det antingen nyfs forr

ån vinteren infaller, eller få fnart fnon går af om
Vären, forrån hon får (kjuta i ftjelk.

Radix Rhodia, fom ofta kopes utifrån til

Apotheken, fedan utlänningar fjelf fatt henne i-

fran NorrFge, hvateil; hon hämtas på våra fjåll.

Hon år derfore merendels redan förlegad och
kraftlös, når hon kommer til ofs. Somlige Apo-
thekare plantera henne i lina trägårdar, der hon
väl våxer 5 men får ej hundrade delen af den lukt

och kraft hon eger i fjällen, der några iland ofta

gora , at hela fälten lukta, fom vore de ofver alt

tulUatte med de fkonafte rofor. Denna behofver
ej planteras i våra fjäll, utan endafl famlas, ty
hon våxer der redan nog^

Gentiäna Rubra , eller den råtta Bagg«-

fotan,fom mycket brukas på Apotheken och ko-
pes utifrån , våxer på några ftållen af Lappfka
Fjällen, på Norfka ladan, och kunde jåmvål pa
var fida fås och växa, hvarigenom årligen många
penningar befpardcs»

Spi-

/
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Spica Celtica, Iv tnFäkYtana^ fom våxer
pä Sweizerfka Fjållen, och kunde lika lått våxa

på väni, om hon blefvc der planterad. Apothe*
kar^ hafva fvärt at fä henne, hvårföre de ock fål-

lan kunna lämna någon annan 5 ån den fom år for-

legad , hvilket år orfaken, at Medici kunna hår
fållan forefkrifva henne 5 ehuru hon hatver en
makalos kraft , då hon år god 5 och fortråfFeligen

behagelig lukt, ftrax hon blifvit torkad.

Saffran ar ock en Alpifk våxt, fom ej an-

norftädes våxer vild 5 ån pä fjällar. Denne våxt 5

lom fä otroligt riktat några Nationer 5 borde ick^
af ofs iemnas oforfokt. Den ftöra myckenhet,
fom deraf upbrukas til fårgerier. Medicine och
pä mat j de anlenliga penningar, fom derfore är-

ligert utgä 5 tyckas förtjäna vår upmårkfamhet.
Det faller mig rnycket troligt, at den IkuUe låt-

teligen våxa pä fodra fidan af våra fjäll- ryggar,
faitän en omftåndighet fattas mig, fom gör, at

]ag icke kan aldeles forfåkra derom» Dock tyc-^

kcs et litet prof forciåna at anftållas uti en fak af

få ftor vigt. Men for ofrigt har jag ej fedt någon
ort mera, tjänlig for Saffrans plantering, fä vida

jag reft^ in-elier utom -lands, ån Ölands alfvar,

en få utmager iandtmon af idel kalk-flifa, bleke-

och kalk-lera, at foga annat gräs kaii derpä våxa

>

men juli fådan, foiii denna ort endaft åikar, hvilken

icke tål rota, och genom hvilken mänga hundra-

de männifkor kunde förtjäna fig födan, medan-
fenliff vinll for hela landet: utom det at fmä barn,

krymplingar och förlamade kunde fä vål fylTel-

fåttas med denna plantering, fom de frilkafte

och ftarkafle.

Med
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Med mera vågar jag icke 5 for forfta gängen i ^

detta ämne, uppehålla Kongl. Academicn, utan

onfkar^ at förfok med de forenåmde kunde verk-*

Hållas. Ffon kunna låtteligen århäilas ifrån de

utlåndfta Fjåll - orter : och jag kånner tvånne vär-

dige och^ ftickeiige Pråftmän vid Qvickjocks

Kyrka i Lule Lappmark 5 fom for nägon liten

upmuntran. Val IkuUe åtaga fig, at plantera och
Ikota växterna i början pä Gellivare fjäll 5 fom lig-

ger nära der in til.

Uplåft den 31 Aug.

Academietii har hejlutit^ at forjkfif^a de i denna

Handling omtalte från , och låta gora fårfok med de-*

ras plantering på Gellivare. Angelican' otb Radix
Rhodia^ fom redan 'våxa vildt i "våra fjäll ^ onfkar

Academien ^ at de
^ fom bo nårma/i fjällen^ ville fö-

retaga fig at årligen famla , märkandes der vid d$

omftändigheter ^ fom vid Angelicans famlande^ hora

i akttagas.

om

Bly -Erts^
Giorde och inlemnadc

Af

Bengt Qvist.
Aufcultant i KongK Bergs - Collegiinn^

En ljus
5 grofblagig ^ los och glåntfande Bly-

erts , beftående af bojelige flagor eller

Lam.eller , hvilka merendels följa hvar-.

andra uti en ordentelig pyramidalift figur, och
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garna vid ytan hyfa fmå rifpor, fom uti rhomboi-
dalcr fkära hvarannan, men e] derefter fullkorn-*

ligen låta dela fig, åro ej fårdeles hårdt famman-
bundne, utan kunna utan fvårighet fonderdelas ,

och aga underftundom emellan fig finare
, ljufare

hinnor, ej ohka fadane af talk : låter med knif lått

tålja och fkiåra fig : färgar ifrån fig med en gan-
Hva fin ljus färg : forhaller fig i tyngden emot
vatten, fåfom 4, 70P till, 000: är tagen i Bifp-
bergs- klack, hvarell den merendels finnes kidr-

tel -vis derb och ren, antingen uti ljus qvarts, el-*

kr rodaktig fålt-fpats råda.

.g. I. Infatt på fkierfvel under mulFeln, bör-

jade han ftrax at roka häftigt med en fvart rok,

och gaf en ganfkä ftark och Hickande Svafvel-

lukt, hvarvid ofvanpå fyntes fmå gula blommor,
ej ohka fno- flockar, fom knipp-tals och oorden-

teligen fatte fig tilfammans i form af tunna, litet

fpånftiga fädor eller lameller , hvilka merendels

voro ifrån roten aff|)etfade och ofver alt med fmår-

re fådor, fåfom har af famrna flag omgifne, l)äl-

ländes fig delTe fmårre verticaliter emot de ftorrc.

Med hettans fortfattiandc blef Bly-ertfen Ikar-*

pare och hårdare , utan på mörkare och fotigv

men in uti mera glåntfande och förlorade alt mer
och mer den egcnffcapen, at fårga ifrån fig, til

defs ånteligen altfammans var bragt til en gul

kalk, fom ftrax fkiöt an uti dylika flores, fom
forr fagt år, hvilka altid hade en gul farg , dä dc

voro varma , men kallnade blefvo helt hvita,

klara och Ikinande famt til en del Iris- färgade.

Nåriyafvel-lukten uph6rde,hvilket ej {kicdde,få

långe något teken fyntes tilden fvarta Bly - crts

fårgen , rökte åndå denne kalken med en hvit rok

och
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oeh gaf fin egen lukt 5 fom ej juft var obc-

hagelig.

§. z. Uti llark heta^ g^^^^gc» nied röken 5 i

form af fina agnar, en hop ganOca fina florcs of-

ver 5 och fåftade fig i muflPel- munnen , fom der
jgefnom tilborlig forfigtighet kunde famlas ^ och
fyntes åfvcn väl gula ihetan^ men blefvo, fä

fnart de kallnat, helt hvita, klara och fkinandc.

Deras compofition år cljeft måft enahanda med
de förra (§. i .) men deiTe beftä af långt finare

och tunnare fådor eller i platta chryftallinifka trå-

dar , fom oordenteligen och ganfka litet med
hvarannan hånga tilfammanj medelft de ofvermat-

tan fina har, fom verticalt åro anfkutne vidnlgon
ftorre , få at en hel klafa af åcffe flores kan erhäi^

las , taen ock af minfta vader ellér andande foii-

der-rifvas och forftros. Deft utom åro icke eller

defTe flores, fom de förra, (§. i .) at någondera ån-

dan affpetfade ; utan merendels jåmna til| tums
långd och något derofver, med fkråfliga ändar.

Alla deffa flores åro äter i elden flyktige,antingea

de lukta af fvafvel eller icke>

§. 3. Om denna Blyerts hålles i lindrig heta

5

förlorar han likafullt fit fvafvel, calcineras tii cp:

gul kalk, fom dä faller mera pulverulent och fljju-

ter val på flvjårfvel an en hop klara flores, altid

af enahanda belkaffenhet (§. i.)y men gifver ej

då deffc finafte, fom följa med röken (§. z.)

§. 4, Degna gula kalken kan fedan nåftan helt

och hållit gioras flyktig uti nog lindrig heta, och
gifver en ganflca liten Icmning af ljusgul fårg och
pulverulent lynne ^ fom igenom roftning med
phlogillon blifver fvart och vifar liten attra6lioa

til magneten> mca ej vidare tt:iutcr m.
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§. f. Rcl Blyerts på detta fåttet roftad , til

des fvaflet forfvunnitn har förlorat pf^ proCent^
och har det icke eller kunnat märkas, at den med
phlogifton disponeras til någon ftorre beftån^
dighet.

§. 6. Calcinationen går fortare, ju finare Bly*
ertien år fondermalen och jil oftare han under
roilningen ritves 5 emedan han genom målning
ej utan m6da kan bfingas til fint' pulver 5 forr-

ån defs bojeliga och mjuka lameller igenom nå-
gon hetta blifvit fkarp^ire och llörare* Defsutart

kan ej eller eljell den rå Biyertfcn *.få Val röras

upp for brynet, hvarefr calcinatiön altid be<:^yn-

ner och är itarkaft, få at om fkärfvelen ororcl nå-
gon ttund får itä friila , växer han aldeles igeit

med denna kalkeii.

§. Jag har likväl mårkt åcfldlliga förändrin-

gar vid roihiingen af denna arten och har ej åh-^

nu kunnat i akt taga någon vifs regel , til at altid

erhålla en lika verkan af calcinationcn. Ibland har

af Blyertfen ej mer ftått at volatiliferas , än

fvafvel - fyran öch den dermed förknippade bran-»

liga deleil , dä kalken merendels blifvit brand-»

gul, pulverulent och ej fiitt några blommor
då ock i proportion altid mera kalk erhållits. I-^

bland har kalken blifvit lius-gul, nåftan hvit^

icke velat efflorefcera, men åndå nog forflugit i

rok, och i proportion blifvit mindre. Ibland har den,

forr ån fvaflet ånnu rokt af , i no^ lindrig heta

fintrat ihop och for ror - haken kants flytande,

fåfom vatten , alt til des fvaflet varit bärta, dä

ganfka litet df en ljusgrå beftåndig kalk varit i

behäll : Ibland har den ock igenom åtlkilliga til-

fatte brånligalmnea Qch ätlkiiliga förändringar af

he-



1754- Jw^- ^"g- Septemb. 19j

hetan aldrig kunnat bringas dertil , utan dels gått

til en brandgul kalk , fom altid varit beflråndig^

och dels til en ljusgrå, fom merendels Ikutit an i

Flores ; hvilka åtflcilnader man har orfak bälla

fore at de komma af åtfkilliga främmande åmnen
ibland denna Bly-erts mera eller mindre inblan-

dade , fom man dock ånnu ej hunnit nog utröna.

§. 8. Om den calcinerade Bly-ertfen, i hvad lyn-

ne den vara må, räftas med Phlogifton, blifver

han fvart^ men når det år fordrifvit , fom {ker

lått nog , får han åter igen den förra fårgen och e-

genfkapen. Defs |6friga forhållande har varit

foiii följer

:

ui^ Med reducerande åmne^n

:

a) Smällt med 3 p. fvart flufs , gaf efter ^ ti-

mas blås - heta ej annat ån ganika litet glas af
morkgr6n fårg: vifte under afblåsningen , fedaa
flufs-lägan uph»)rde \ en tydelig låga af Celadon
fårg,

b) Med fvart flufs 3 p. Kolftybbe ^ p. Chry-
ftall-glas jp. ftod for puften i tima, hvareftcr u-
tom flufs-maflan ej annat ftod til^ fini^andes, ån
et grönaktigt klart glas.

c) Med flygtigare bränliga åmnen fåfom Beefc,

Talg, Colophonmm &:c. hållen for blåshetta både
i kårtare och långre tid, ifrån 2 til 8 minuter, har
ej gifvit något metall korn, icke eller fmållt^ u-
tan dels rol^tbårt, dels fintrat ihop i fmå Ä^arta
lla^glika ocji drufiga ftycken, hvilka ritne och
af{kolgde, lades i en glas-kolf, fom med tilflagit

fked-vatten ftåldes 1 digeftions vårma. Deraf er-
hölls etextradaf orange-gul fårg med en myc-

N kenhet
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kenhet fin hvit Slam. Utur berörde extrafl: 5 fo
.dan det var filadt, fäldcs igenom alkali fixum^ en

gul kalkj fom fkolgd och torkad gaf for blås - ror

med talg åtfkilliga Tmå hvita Jmidiga och lått-

>fmälta metal ^ korn. Härvid toil ock et annat

korn, fom utanpå hade en Pinschpachs- fårg',

.men i brottet var Ijufare^ ganfka fprodt och latt-

Xmålt. De torre voro få fmå^ at de ej vidare

kunde examineras.

<^)Änteligen gjordes ock uppå calcinerad Bly-

.crts et ordinairt jern-pröf > naen af det beftåndi-

gare phlogifton tilfattes mer, ån vanligt plågar

vara, och i ftållet for chryftall-glas, et mera trö^-

fmålt och retarderande ften- ämne, hvarmed prof-

vet ftod i blas-heta inemot i tima. Den vanliga

lå^an af flulTen fyntes ej forr, ån efter i timas pa-

blasning , och fedan den' ftannat, vifte, fig den
gröna, fom en ftor del af denna Bly - ertfen under

'råftninffen,meni fynnerhct utifmåltnino altid fpé-

lar medl Vid digelcns opning funnos några ganlka

iinå korn, fom hade en rödbrun farg lik med kupfcr-

"nickeJ voro ganfka fproda, i brottet glåntfande

'och ungefår af den gralnurc, fom en finbladig V ifs-

mut. Jåmte delTa funnos ock ätlkilliga fmå hvita

fproda metal-korn, fom i brottet voro nog tåta

töch glåntfande , drogos atven fom de förra af

-Magneten och kunde fmåltas for bläs-ror,

utur glafet , fom varit alt for tjäkt och trögt

,

af en mork-gron fårg med några ljufa opala

^ränder, famlades igenom Magneten en hop
oforlikneligen fmå korn , lika med de foriit

hår omrörda, af bagge flagen. Sedermera for-

foktes flera gånger , at handtera Bly - erts kalken

fom en jårn-jord både uti ftarkare och fvagare heta

v

^
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med qvickare glas-ämnen 3 men fadant flog altid

ut med en och famma verkan. Slaggen var me-
rendels tät och glafig^ ältid mork opal 5 men rif-

Ven til fint pulver, flotte litet på ^ront och fyn-

tes aldrig teken til något korn, fa at man (kulle

kunnat mifstånka det tilfatte iten-åmnet for at

hafva hyft något metallifkt. ,

JB^ Med forglafandc åmnen»

a) Smällt medB orax, gaf et mörkt olivefårgat

glas. _
^) Med rå kalk- ften och flufs-Spataaip.Kiefel-

mjöl i p. gick efter ^ timas heta tii et hvitaktigt

opaélglas.

c) Med vanlig glas-fatts -tima påblåftj gafet
mörkgrönt half durkfigtigt glas.

C Med metallifka åmnen/

a) Uti vanligt må{rmgs prof gaf det kopparen

ej den ringafte tilvåxt 5 icke eller förändrade hof

nom pä något fatt.

^) Rent filfver uti fmältning med Bly-erts kalle,

fvart flufs och litet Boräx ,
utbragtes oforåndradt

til lika yigt.

c) Til vanligt prof uppå rik järn-malm togs

1 1 p, calcinerad Bly - erts , fom efter afblåsning

fä vida förändrade jårnkornet, at det var otorlik^

neligcn härdt , vid fonderflagningen lät drifya fi,g

in i pilten och der gjorde häl etter fig, gaf fig

cj det ringafte for hammaren, utan fedan det talt näf
gra flag, gick det fonder i flera ftycken fåfom glas|

var ganflca hvitt i brottet: vifte inga korn utaq

far nåftan flagg- tätt, ej alikt,ci> cobolt regulus ^
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men gaf ändock vid tiogarc examinerande inga fpat

til annan merall.

d) Med regulus af Kupfernickel har Herr
GefchworncrnCRONSTEBT forfokt, at umrBly-

erts kalken fånga någon metall , hviket ock gic]^^

an, få at berörde regulus efter fm åkning fick
\

vigten tilokning och uti folution med fkedvattcn

ialde en myckenhet hvit kalk, fom under muf*

fela Ikot an i flores: luktade Arfenik, hyilken

utan tvifvel utur benåmde regulus gjort följe vid

calcineringen , och forholt fig for ofrigt, fom den

vanliga calcineradc Bly-ertfen.
•

A I fluten eld.

a) I fublimations kåri^ beflående af trenne i

(oxm af en Aludel ofver hvarannan fatte och foll*

luteradedeglar, ftod calcinerad Bly-erts 4 timar

i jåmn heta 5 men hade derefter hvarken förändrat

fig, cllei- det ringade upftigit.

^) I Deftillation med Kolftybbe gick efter 8

timars ailvånd ftark heta intet ofver, utan kalken
var oförändrad- NB. til defla trenne operationer

togs af den calcincrade Bly-ertfen, fom under ro !!•

ningen och for open eld varit flyktig och efilo*

refcerat.

p. Calcinerad Bly-erts lofes up i fmålt falt-

{)etter, fom dcrmed ej märkes detonera. Om det

ange hålles fmållt , far det en celadon färg, fom
det vanliga nitrunji fixum , men vifar i brottet åt*

Ikilliga lefverbruna rånder, fom tyckas vara fi-

breufa. Under uplosning i vatten, fåcter et gul*

brunt fediment, fom lått fmåltcr och gar til et

mörkbrunt glas : lemnar åfvenvål et ijusgult eller

hvitaktigt rcfiduum , fom kännes £karpt emellan

fin-
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$ngi*en, fmålter lått ior blasror, gåfer och fkum-

rnzr fig, och gar derefter til ct gulaktigt glas.

$. 10, Calcmerad Bly-erts llålres med pägu^-

tit Kongs- vatten i digellion^ hyarefter erhoits

et tjokt gult extraft, tillika med en hvit ganlka

]?jn ftam 5 fom llannade qvar i fiitro. Utur bc-

rorde cxtraét fåldes med alkali fixo qn gulaktigt

kalk 5 fom roftad med pblogillon blef fvart och
drogs helt och hållit af Magneten : vifte en grön

laga, och med borax gaf for bläs-ror et mörk-
grönt glas 5 fom meradrifvit blef rödbrunt, opa6t

och änteligen vid ftarkare heta klart och ljusgrönt.

§. II. Vidare llåltes calcinerad Bly-erts i

digeftion med deftillerad ättika, fom deraf ingen

fottma bekom, utan extraherade en celadon-fo-.

lution, fom efter ittimars forlopp blef ljusgul

0ch prxcipiterade med alkali fixo en hvitaktig^

kalk af aldeles enahanda befkaffenhet med naft

lorut anförde (§. lo.)

§. 11. Utom hvad förut om oroftad Bly-ert$

anfordt år ( §. i.) har den vid andra demppa aa-;.

ftålda forfok forhållit fig pä efterfoijancie fått:

jf. Med vitrificerande åmnen.

s) Med borax låter fvårligen forglafa fig : hal-

ler fig omkring ytan: korpmer borax glafet, at

gafi, och gor det gantka trog-fmålti men vid
Itark heta ting^erar det ändteligen med en matt
gröa färg.

,

^ ) Med vanlig glaslats påblaft något ofver ^
tima,hadedet ej fmålt eller lidit Knnan foråndring,

ån til färgen, iom var mörkare och mera glånt-

lande- Glafct var hvitt, opaft och hade gafit , fa

atendel äf Bly-ertfen hade fåft fig i tåck-die-
N 5 gelén

\
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gelén oéh det ofriga fmetat fig ötnkring diegél**

bräddarna.

c) Med rå kalk ften och ft-ufs-fpat 7ä 1 p. kic-

fel -mjöl ^ p. hade icke eller fmålt^ utan låg o-

förändrad dels ofvanpå glafet , fom var klart och
hade en Ijiisbrun fårg, fåfomColophonium, dels

fäftad och faftfmetad vid diegel-bräddarna.

Deribland finnas ätfkilliga fml, låtta , metal-

lifka korn af famma fårg , fom den rå Bly-ertfen,

hvilka tycktes^ allenaft af fina Bly -erts-fjåll vara

ihopyråkte 5
nog faft tilfarnmans packade, med

en tåt glånfande fuperficies , ofta ihälige och al-

tid Spha^rifke. Dylika korn har Profelfor Pott
under några forfok uti Ipfef-dieglar oforvarande

bekommit och uti Mifcellaneis Berol. T. VI. p.

2p. belkrifvit ^ hvarfore de icke vidare af mig
blefvo forfokte.

^ d) Med borax och kalkffien låter den likväl

tåmmeligen tvinga fig, och torde dermed uti en
llark heta fullkomligen vitrificeras : har eljeft uti

I- timas blåfs-hetta med delTa åmnen gått til mork

,

opaCj hård ocn pipig flagg, fom til brynet likafom

varit betåkt med en fet hinna.

J5. I Sluten eld.

I Sublimation på famma fått, fom förut

ilmdt år (§. %.D/a) ftiger ej detringafte.

Icke eller har uti deftillatipn med fcolftyb-

be efter l otimars heta annat gått ofver, ån cnSpi-

ritusSulphureus volatilis.

c) Uppå rå Bly-erts med tilfatt jårn-filfpån

och kalkften anftåltes vidare deftilation uti en

ftor rakjårns retoft med los forlaga. Nar röken

började ftiga», kändes en lindrig fvafvel - lukr

,

fom
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fom:mcd tiltagande heta blcf någor ftarkare och'

luktade fedan näflan fom en balfam fulphuris.

Hettan okades mer och mer , det mäfta fom gör-
ligt var, och continuerades i 8 timar, hvar efter

Bly -ertfcn ej mårkeligen fig förändrat , mer ån
til färgen^ fom var vid ytan mörkare. I rctort

halfen hade likyäl fäft fig några flores, fom der-

utinnan ftiide lig ifrån dem , fom ftiga vid öppen
eld, at delFe ej voro få klara och Ikmande 5: tyk-
tes ock hafva någon annan fammanfätning j men
i elden forhollo fig lika. Kalkftenen hade val

tagit til fig något af fvafvel^ fyran, docklik val ej

faturerat fig dermed j men jårn-fil-fpån var emot
formodan orörd.

8. I 3, Bly- etts något brand lades til vittrings

och gaf efter t dygns forlopp en tjock gron lut afr

vanlig viftrils Imak, hvilken (^) efter filtrering

ändock var opac och mörkgrön 5 (å) under afdimft-

rringen biet aldeles transparent 5 ic) fick en Ikon

gräsgrön fårg och (d) fällde et fvart pulver, fom
tycktes likna fin flam af r| Bly-érts^ (^,) få-lde

med alcali fixo en ^ulaktig kalk, fom roftad

drogs af Magnctenj (/) blef med gallåplens in-

fufion brun> (g) förändrade, ej fårgen uppå Lac-^
musfaften^ (h) efter afdunftning fläld i källaren,

vifte efter en månads forlopp ej det ringafte teken
til anfkjiitning, utan hade til en ftor del dunftaty

af och fatt en crufta af gron fårg, fom under
caMnation nåftan forhok fig , fåfom vanlig gron
vidril.

§. 14. Samma Bly-erts, fom förut legat til:

ji^itring, brändes åter litet, gaf, fåfom fout^ ftark

fvafvel-lukt, och fcdan den ca (Hind var roftad,

^

ftåltes på nytt til vitpolelcering , iivarefter cr-

N 4 - holts
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holts en opac mork - blå lut, af famma fmak fom
den fom, (§.13.) fom efter filning och afduntt*

ning var lika opac och af famma fårg, fålde litet

fvart pulver, och fedan den 14 dygn ftått i källa-

ren at chryftailiferas, hade äter falt mera af be-

rörde pulver: förändrade fårgen til gron, och un-
der någon afdunftning fatt en Crufta af mörkare
färg, ån den förra (14. med lacmus folutionaltere-

radcs icke eller fårgen uppå denna luten,

§. if. Det gjordes åfvenvål flere forfok med
Bly-erts igenom itererade roftningar och vitrin-

gar, at utröna hvad derigenom kunde vinnas uti

calcination. Det marktes ej fållan, at den grö-

na tiocka luten under afdunftningen förändrade?

färgen til brun : men vifte aldrig något teken
til Chryftaller. Calcination gick och härigenom
oforlikneligen tört 5 men kalken var lika benägen,

fom cljeft, at volatilifera och (kjuta an i flores.

§. 1(5. Rå Bly-erts ftåld med Konps-vattcn
uti digeftions värma, gat et grumligt mork-gront
cxtract, fom filtreradt blef klart grås-gront och
af fal- alkali fålde en gron kalk , fom (^a)roftad

drogs af Magncten, (h) gaf lågan en gron färg

och (^) gick med Borax til et rödbrunt opact

glas.

§. 17. Om rå Bly -crts med Saltpetter lågges

titi en upglodgad diegel , fattar Saltpettern ^der-

med häftigt låga, Bly - crtfen uplofes utan fvårig-

hctoch där af formeras en hepar Sulphuris, fom
efter myckenheten af Saltpettern och ftyrkan at

elden mer eller mindre calcinerar Bly-ertfen , i

anfeende hvartil jämväl igenom denna vågen er- i

hållas åtlkilliga foråtjidringar deraf

.

Ibland
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Ibland har kalken 3 fedan faltet varit aflakat,

efter roftningen forblifvit fvart 5 dä han helt och
hållit dragits af Magneten 3 ibland förändrat får*

gen til violet, ibland til ljusgul och då ej haft få

ftor attrattion til Magneten > men ändock altid der-

utinnan cgt gemenfamma egenikaperj at den (a)
^

aldrig varit flygtig i elden, (b) utan fvarigheti

med reducerande äninen gifvit metall -korn, (c)

drifven til glas, måft förhållit fig,fomden utur ex-
traft med Aqua Regis uppä Calcinerad blyerts

prascipiterade kalken. §. lo.

18. Pä föregående fått fmåltes rä Bly-crts

uti faltpetter med vinften. Saltpetter tillades

efterhand, fa mycket fom til bly-ertfens upios-

ning behofdes, Håraf upkom en gang et knall-

pulver , fom af hetans oforfigtiga handterande

kom at fulminera 3 men denna procefTen fortfattes

ändock vidare med florre varfamhet, då et litet hvitt

pch fmidigt metall-kom pra£:cipiterades, fom (a}

fmälte lått, och for glogning(^) calcinerades llraxt

ofver brynet til en hvit kalk j (^)i flcedvatten cor-

roderadesmed häftighet til en hvit kalk och fmållc

med rent filfver, gjorde det ofvermåttan fprodt.

Den fmålta falt-maflan uploiles i vatten , hvarutar
med acidis fåldes dels en brun Spongieus kalk*

och dels et mörkgrönt fint pulver , fäfom en
llamm. Eljeft prascipiterades ockfä for fig fielf

en mörkgrön flammig kalk , fom var fri for fvaf-

veU DefTaprascipitater, fom blefvo efter affkolg-^

ning och roftning ljusgula, inlades uti en upglod-
gad diegel, fom med Beck och Colophonium pä-
bläftes i ^ minuter, dä det marktes en hoper Imå
roda gnillror kaftas, lika med dem, fom fynas

af igenomfvaflad Viismuth , dä den härdt
N f drif-

i
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drifves» Derefrer fants et litet hvift och fniidigt

rnetali korn, aldeles iilca med nvfs ofvannåmde.
Detta korn fmåltes med Borax for bläs-ror, gick
dermed til et hvitt opaét-glas och vifte under
fmåkningen, då hettan ftarkt okades, ätftilliga

frni^rpuffhingar med en ljus litet på blått ftotan-

(delaga.

§. ip. Uti vanlig Hepar Sulphuris uploftes rå

Bly-erts tilen brunmafla^fom låg et dygn at deli-

quefcera och fedan i vatten uplo^es. Deruturfoll
af fig fielf en violet glittrande kalk, aldeles lik med
fin glitter-latid, hvilken efter afikolgning och
torkning under roftningen^ var ganika benägen
at lopa ihop, blef til rårgen ej flört förändrad,

drogs af Magneten och forholt fig eljeil fom den
Igenom Saltpeter uplofta Bly-erts kaiken. (§,17.)

to. Fortaft famt med minfta befvår och for-

låil calcineras Bly-erts Oti fmältning med lika:

mycket eller hogit i ^ p. Saltpertcr, om man el-

jeft på famma fått forfar, fom med en crocus me-

tallortmx men håller denna i lånö;re och flarkare^

Iiptta, til defsden blå lågan iiphorer och den gröna

börjar vifa fig, då en half forglafad mafla at mork
fårg erhåiles , fom få långe bor hällas Imållty

til defs all Bly-ertfen år uploft och ingen lukt af

Hepar Sulphutis mera kännes. Derigcnom for-

ftores t] aldeles Bly-ertfens Phlogiftoiji^ hvarfore

den ock ledan blifver i elden hapdterligare och
lättare at reducera. I anfeende hvartil och under

fältets aflakande vil gerna flyta up en mycken-
het fin fvart flamm, lom ånnu behåller den egen-

Ikapen, at färga ifrån fig med en nållan helt fvart

fårg men i elden denfamma fnart förlorar och

lämnar en beftåndig kalk, antingen af f^^art violett

eller. gulaktig fårg. ( §. 17J §.2.1.
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§. zi, Uppå Bly-erts pä foregående fått cdci-

^ncrad åro federmera efterföljande forfok gjorde.

i:mo. Med fvart flufs 5 p. Vinften i p. Sal-

afmoniac ip. få Kalkften
:J: p. 5

gaf efter 12 minu-
ters fmålt-hetta et korn om 8~ proCents vigt,

fom (^) drogs af Magneten, (Å) hadefamma färg

fbm et vanligt jarn-korn, (^:)var härdt och {kort,

(d) i brottet mörkt med fmå otydeli^a fibrer ^

(e) någorlunda låttfmålt 5 få at det for biås-ror kun-
de hällas qvickt , {/) kaftadc då en myckenhet
jårn-gniftror, (g) upioftes til en del i (kedvatten

,

i början med en gulgrön folution, fom nicra fa-^

turerad, blef rod-brun och ej fårdeles fkild ifrån

vanlig jårn-folution i det menftruo, och(Å) til en
del calcinerades til en hvit kalk , med en mycken-
het fin flamm.

2;do; Med 3 delar fvart flufs , 8 fkålp. Chry-
ftall glas, gaf efter '8 minuters hetta et korn om
181 proCent uti en beck-fvart flagg. Den Ivanli-

ga gröna lågan vi ftc fig tydeligen under afblåsnin-

gdn. Berörde korn hade utanpå en mork färg,

Var hårdt och fprodt s men tålde likväl några flag

innan det gick fonder : var i brottet grått , fin-

kornigt: tyktcs ej beftä afaldeles homogena par-

tiklar, utan vifte har och dar några fma punéler

af ljufare fårg ocE mera lyfande, drogs helt och
håiiit af Magneten och ågdc til tyngden famma
förhållande mot vatten^fomgj 33 3 • til i coo. Vid
detta kornfants åfvenvål et hvitt, fmidigt och lått-

fmålt metall-korn utfegradt, ungfär af en knapp-
nåls knapps ftorlek , fom längre fram finnes be-
flkrifvit.

Förhållandet af det förra var fådant

:

Uti fmåltning.
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a) Vid lindrig hetta for biås-ror, fegmde der-

titur tvinne fmä hvita och fniidiga korn, af ena*

hända beflcaffcnhet med det, fem under afbiäsnin-

gcn uti diegehi hade fegrat, hvilka fålcdes pa en
gang längre fram komma at omroias.

i;) Tyckes vid ilarkare heta ännu vilja tillåta

någon fegrings men det var alienall en fuperfi-

ciel fmåltning.

c) Var någorlunda låttfm alt , fä at det utan
fv^-arighec for bläs-ror uti cn hvitvarm heta kunde
hällas flytande allenail calcination hindrades.

d) Kaltade dä i början en myckenhet jårn-gni-

ftror och forpjaiades lått med Boråx til et bek*
fvart;, opact och ganika trog-fmåit glas.

e) Blef dercfter få val vid ytan til den delen,

hvilken i glafet lag betåckt, iom ock i brottet,

helt hvitt fom tenn : mera fprodt men ock derhos

mer låttfmålt ån förut: ganfka tått: vifte likvål

fmä korn, fåfom en art af det hvita tåtaftc tack-

jjirn, och lydde da ej meraMagneten der ringafte.

/) Vidare och med ny Borax pålagt, kaftade

Innu en hoper roda gniftror, fom fma klot, lika

fhcd dem fom fynas af Kupfernickel-regulus och
flera både halfva och hela metaller, dä de fmältadé

i ilark hetta drifvas : utvidgade fig åfvenvål til

inemot dubbelt irorre diameter, då hettan okades,

hvilket llikväi ej ofta marktes: blef alt; 'mer och
mer låttfmålt och hvit, men gick ånnu medBo^
raxen til et fvart opaft glas.

g) Efter uprepade omsningar med rtj tilfat

Borax 5
gaf den omfider en fkon ljusblå fårg,

hiclt klar och transparent, lom igenom ftarckare

drifning ej kunde blifva morckarc eller mer tin-

gerad, utan började fordunklas , hvarfore :

b)
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(b) Ny borax tilPattcs, fom i början .fick cn

ljusgrön, men mera påblåfl en opal mörkröd farg,

öä det qvarblefnc metall-kornet togs ut, hvilket

var til färgen rodaktigt, fuUkommcligen fmidigt

och forholt fig for ofrigt fåfom en ren koppar.

jB. Uti uplosningen genom vata vågen.

a). Uploftes uti fkcd-vatten, til en del med cn
rödbrun folution, hvarmur medelll tilfatt Jårn in-

tet märkeligenkunde fållas, utan lemnades en myc-
kenhet fvart corroderad kalk , fom (i ) uti nytt til-

flagit flced-vatten ej uploftes
,

(z) roftad biet röd-

brun och (3) ibérjan koladc en lang ftund, fom
en Brand ertsi (4) drogs-ej af Magnetcn, (f) gaf
for bias ror med Phlogifton några fmä hvita och Imi-

diga korn och (6) gick med borax til e^t mörkt o-

patt glas. ^ ' ^
i). UplMes uti Aqua Regis helt och hållit

med en fkon gulgrön ö^cji klar folution, hvarutur

med Alkali Volatili fälldes en hog rödbrun kalk.

c). Dådetta korn fä långe var drifvit, at det

ej mer rördes afMagneten, uploftes det ånnu til

någon del uti fkedvattén med en klar gulgrön fo-

lution, fom filtrerad blef,med tilflagen och ofver-

iaturerad Spiritus Salis amoniaci, celadon färgad.

Eljeft calcinerades altid uti Sked-vatten utur be-

rörde korn en hvit kalk. ^

3:0. Bly-erts uti faltpetter uploft och calcine-

rad upvägdes hinn til et prof med lika tilfatSjfom

nåft förut och 2:0 i denna § . antordt år, hvaraf, efter

6 minuters hetta^ erholts et korn^fom ej hade nå-

gon attraftion til Magneten ; men eljeft var af e-

nahanda be(kaftenhet med nåft fSrcgaende, dådet
til ft^rre delen var ifrån jårn befriadt.

§. zi.
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§. II. z:o A. f. Under afblåsningex> i dicge-
len hade åfvenvål utur denna regulus fegrat några
Xmå hvita och fmidiga korn, fom myeket litet

voro med den (limma faftlodde , utan vid minfta
pårorande fluppo lofa.

§^ zz. De gemcnfamma cgenfkaper af dcf-

fa och de förut genom fegring ( §. . 2:0 A. a.

)

erhaldna fmidiga metal- kornen, åro, at de haf-

'^'^a varit mjuka, fmidiga och låttfmålta, få at de
i eiden långt forr glogningen varit flytande. Eljeft

hafva de i några omftåndigheter varit fkilde, fä

at en del ftrax efter^fmältningen blifvit calcinerade

med en hvit kalk 5 en del hafva ock vid fmältnin-

gen blifvit calcinerade til brunaktig kalk, fom
betåkt ytan och ofta (kjutit upp och våxt til en
dubbelt ftorre i;ymd, ån fjelfva kornet förut hadc^

Defia hafva uti fkedvatten til någon del kunnat
iiplofas, men altid blifvit corroderade til en hvit

kalk: med fpiritus Salis Amoniaci gifvit et blått

cxtra£t och med Borax gått til et mörkt opaft

glas, lom i början haft en olivåtre farg, mera
dilueradt, blifvit ljus -grönt och klärt. Defla

fkiljaktigheter uti metall - kornen vifa fydeligen

någon olika blanning af främmande åmnen uti

demra Bly-erts.

23. En los, grofbladig och glånfande Bly-

erts 3 beitående af mjukare och bojeliga Lameller,

merendels uti en jåmnfidig oordentelig figur,

tagen vid Riddarhyttan och Baftnäs Grufvan , har

både uti räftning och fmåltning varit af enahanda

beikafFenhet med fotegäende ifrån Bisbergs-klak:

hvarfore det år onödigt vidlyftigare derom något

anföra.

§.24-



§. 24, En fvart fin-fjållig, lått och gan&a los

Bly-crts ifräii Ängeland ,
tagen utur Herr Gcr

fchvprncrn Cronstedts famling , har varit af

följande forhållande.

a) Defs gråvitas fpecifica til vatten fom z,

02(5 til i , 000,

b) Orifven infatt under mufFelen, fprakadc

fonder med litet knallande.

c) Tålde ganlka ftark heta, innan den gai

någon fvafvel-lukt från lig, fom likväl fedan

kändes ganika ftark, til dels altfemmans var cal-

cineradt til en rod-brun, fin och lått kalk, då 80
proG. voro förlorade.

d) Vidare roftad med Phlogifton, blef fvart

och drogs til någon del af Magneten.
e) Smalt med vanlig fluls til jårnprof5 gafet

kornom 70 proc.cfter kalken, hvilket korn la) helt

och hållit drogs af Magneten, hade (h) en hvit

fårg nåftan fom tenn, hvilken i elden ftrax för-

lorades 'y (c) Var härdt och fkort
, (/) i brottet

helt hvitt, ganlka tatt , men hyfte likväl fmå fina

otydcliga grains > (^)var långt mera låttfmålt,

ån hvitt tackjln^v uploftes i (kedvatten med en
ljus-gron folution, fom mera laturerad biet brun
och (g) lemnade et rcfiduum at mork fårg.

§. Zf. Vidare gjordes- ock forfok uppå den
vanliga Bly-ertfen , fom på Apothelcen förfål-

jes^ hvars roiliga mellan-lofsnor nogfamt gifva

tilkånna defs järnbindiga våfende, och har defs

forhållande varit enahanda mednåft foregående.

§. 26. Atfkillige flere forfok åro defs u-
tom gjorde uppå Bly-erts, til at med mindre be-

fvär och forluft, än igenom föregående brukadp
calcinations fatt, uptåcka defs metallifka y^fcnd^^

,
icke
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icke allenaft genom prjscipitations och fkåfftens

prof, utan ock genom målning med qvickfilfver,

at dermed kunna bringa honom til en iEthiops
mineralis: men fådant har på intet fått velat lyc-
kas : hvarfore ock i anfeende til den alt for flora

afgang Bly-ertfen lider , innan den blifver tjenlig

til mctallifation, altfor fmå profver hafva kommit
at anftållas^ fä at de deraf utbrackte kornen cj

varit tilräckelige til et mera noggrant utforfkande

af denna malm-arts metallifka lammanfättning, u-
tom det 5 at brift: uppå tjenliga uplosnings medel,
åfvenvål dertil varit hinderlig.

Det tyckes likväl af föregående fSrfok vara
bevift, atätminflone en del Bly-erts år en blan-

dad malm-art, beftäende af Järn, Koppar och
Tenn, uplofte af Svafvel,fom häftat vid en mer eller

mindre ftrång metalUflc jord och torde fkiUnaden i

myckenheten af hvardera åmnet famt attraftipn

dem enjellan vara orfakcn dertil, at Bly-brtfer å-

ro hvarannan alika i flygtighet, beftåndighet €ch
flera Phenomener.

Sa nytt fom det lårer vara, at finna tenn af

naturen mineraliferadt , med fvaivel och annan
mineral, få nya och oférmodade kunna ock til åf-

ventyrsde egenfkaper vara, fom en fidan blan-

niiig viGir fig äga. Eldens underbara verkningar,

det brånliga våfendets nåra gemenfkap dermed,
och den attraktion , fom metaller mer eller min-
dre dertil hafva , lära yid detta oéh flerc tilfållen

komma i ät^nka.

' Naturen torde få val , fom konftea det fåges

gura, hafva beredt et ämne til en fådan LanaPjhi-

lofophica,fom (kal produceras icke allenaft af Tenn
med Kies utan ock af Tena och Koppar, modeller

vtan
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utan fvafvel^ hvarom Auttorer hår och dar något

orda. Et fädant naturligic eompofitum torde nu
Bly-ertfen vara^ och om det ftär faft, at fvafvcl

volatililerar Tenn i vifs bbnninp , famt at

kopparen da kan gora Tennet följe, fä ftyrker före-

gående ron denna gjorda jemförelfen.

Eljeft år det af andra utrönt, at Zink och
Salmiac, hvar tor fig, fåfom flygtiga faker, kun*

na elevera Tenn i flores^ Til ingendera gif-

ver Bly-crtfen nägon anlednings deriore har

man dragit fkåliga mifstankar pa fvaflet, til defs

man får rått pa nägot annat, Imedlertid fynes

ock af de i §. 3. och pa flera ftållen anförda Ron

,

at Bly-ertfen i och for lig fjelf innehafver nägot

eget metall -liknande våfendcj utom de i §. i6
nåmda metaller.

§. zj. De mörkblå eldfångde flores, fom uti

D. Laws eller Lawfons Diflertation de Nihilo om-
formålas, ochBly-erts vid ftark eld (kal gifva, har

jag aldrig blifvit varfe^ Icke eller lårer Herr
Frofeflbr Pott ^ vid fina forfok med denna malm-
art dem obferverat eller omrört uti fin Handling
de Plumho Scriptorio^ uti Mifcellaneis Berolin.T.VI.

§. 18. I anledning af de hår frammanföre an*

förda Bly-ertfens egenfkaper^forftår man nu5hvar-

före Ipfer-dieglar af Salinifka flufl^er fortåras och
dertöre til fmältningar dermed ej kunna nyttjas:

fåfom ock orfaken dertil , at guli fmålt i nya
och obrukade dieglar af detta fluget ^ ikåmmes
bade til färg och Tmidighet*

§. zp. Åtikilliga flutfatfer, fom af defla, e-

huru ringa och enfaldiga forfok , tyckas kunn^
göras, angående Biy*crtfens belynncrliga egen-
Ikapcr ock förhållande ^ lemuÄs med alt Ikåi til

© dera
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dem mera forfarnom, hvilkas anmärkningar (kul-

le landa til mycken uplysning och tor hända vid

åtikilliga tilföUen komma til gagns i praftiquen^

Uplåft den 16 Febr. lyfj^.

MARKAtrAN DIANA,
Framftåld af

C. LlNN^US,

pe-flågtet år fåkert det aldravidlofrigafte

(lågte ibland alla fyrfotade djur, få.at man
fer åfven ibland djuren, at de favilke gö-

ra Itorfta antalet. Deras likhet til anfigte, tänder,

naglar, händer och invårtes (kapnad med männi-
{kan: deras fått at taga, litta, äta, hota, le och
ålfkas, kommer få nåra ofverens med månnilkans

,

at vi ofta ftudfa dervid : ja de Natur-kunnige haf^
:ya fokt ån i dag forgåfves något kånne-teken,
hvarmed Aporne kunna (kil jas ifrån månnilkor^

nlmligen tagit afutvårtesfkapnad ochftruétur^ ty

intet kånnqmårke år funnit pä månnilkan, fomej pl
någon Apa år at igenfinna : derfore hafva de Natur-
kunnige nödgats ga ifrån fina egna fynliga princi-

pier och låna fig ofynliga kännemärken af Phi-

lofopherna.

Apornas uptog, narraktighet ,
flughet och

efterapande åro få makalofe, at vi, fom icke fedt

dem alla, ofta draga de trovårdigaftc måns vit-

nesborder i tvifv/clsrrjål , då de berätta ofs huru
vrffaFamilierafdem råttafinfkyldt-vakt,hvar natt

de Ikola fofva i tråden, at i tida gifva tilkånna

om
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om någon Tiger eller annor fiende kommer dem
fornår : och om denna fomnar , blir han af dem
fom fortrodt fin vålfård i hans omvårdnad ^ ftraf-

fad til döds.

At vifla Apor hvar dag Solen gar up och ne-

der, famlas, fatta fig i ring och en midt uti: då

denne begynner fjmiga, fjunga de andre icke, til

defs han ger teken med handen. Ater at andre

Apor fora formela krig med invånarena^däde bru-'

tit /dctti emot 5 med mera, vore alt for vidloftigt

atupråkna, utan vil jag allenaft härmed upmun-
tra mina upmårkfamma Landsmän, at aldrig for-

gåta, at befkrifva detta flågte, der de råkas , hålft

alla Apor åro Innu få godt fom obelkrifna i Vc-
tenfkapen.

Aporne fordelas allmänt i 3 Flockar, aThvil-

ka dcntorfta innefattar dem, fom h^fva ingen fvans^

och kallas befynnerligen Apor. Denandradem,
fom hafva en \vdXt\Stubb - pvans och kallas allmänt

Basianer : den 3 dem , fom hafva läng fvans och
kallas hos ols Markattor^ och åro defi^e fenare

af flere flag, fom kunna delas uti dem, fom hafva

Jkågg och åro utan Jkägg.
Den Apan jag nu årnar befkrifva, år af Mar-

katt - Slågtet eller en Apa med långt fl^ågg och
fvans, och kan kallas Simia caudata barbata^fron'

te barbaqve faftigiata^ eller en Markatta med lång

fvans
, tuppadt (kagg och toupée i pannan , den

jag eljefl; kallar Diana ^ efter hon har en hvit
mane i pannan ^ fåfom de gamle Poeter inbillat

fig om fin Diana.

Detta djuret, fe figuren Tab. VL år något
ftorre ån en katta. Grundfärgen år utanpå ofver
alt fvart med hv^ta prickar, fom kommer deraf,

O z at
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at haren på fpitfama'åro K^ita; men niidt pa ryg-
gen begynncs en mork fårg^ fbm flräcker til

Ivanfen, men icke neder ät fidorna. Håren pa in-

ra fidorna af låren alt ifrån fvanfen bart til knä-
vecken åro af en rod roft-fårg , fom fcr ut likT^

fom han hår vore blodig.

. Svarta åra magen 5 benen , fvanfen, anfig-

tet 5 öronen.

Hvist är broftet ifrån öronen^ tinningarna^

get ned til armvecken. En hvit ftrimma år dra-

gen utaapå bak-lärcn ifrån fvanfen fram til knån,

fom år ijnnerlig och ovanlig på d juren 5 men gor
likväl någon Symmetrie, da Apan åfkådaspa fidan.

Svanfen år jåmn- tjock, med karta har, fvart

cch lång fom kroppen , famt trubbig på andan,
utan bqrftar, och kan den icke brukas af Apan
vid klifvande at om - faita gren , ftrång eller tåg*

jfnfigtet år nakot omkring ögonen och nåfan

,

famt fvartj fom på en Morian. Nåfan år nedtrykt
och emellan ögonen något hvafs eller kantig. O-
fpnen åro gråbruna. Öronen åro runda, fmå, fvarta

och måft nakna.

Fronten eller ogonbrynerna gå tilfammans med
längre

5 hvita, uprårta och tilbaka bogda har,

aldeies fom de nymodige Tupeer, hvarigenom
en hvit måne foreftålles i pannan , emedan defTe

håren åro hvita på fpitfen 5 men om hon har efter

nya modet Toupée i pannan , få har hon ock pä
hakan fkågg efter gamla modet. Detta fkågget

,

iitter på en mera fet hak - tipp , år fmalt , kärt

och ftudfat eller likfom tvårt afklipt på åndan,

famt ligger jåmnt med fina hår, fom vore det kam-
mat. Men ll^ågget år fjnnerligt deruti, at det

påfråinre fidan år fvart, fafom anngtet,men på un-
dra
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dra fidan längre och hek hvitt^fåfom hakan, hvar-

af denna Apan far et belynn^rhgt utfeendc med
iVart fkågg pa et hvitt broft.

Tänderna äro likafom pä månnifkan och pa de
andraApor, med den ätfkilnad allenaft, at af de
4fram-tånder i ofra kåken äro de tvä medlerfta nå-

got ftorre och mera utttående, famt betarne i éf*

,ra käken nägot ätfkilde fran fram-tånderna,

Naglarne åro någorlunda like männifko-naglar,

dock litet mer aflängaoch pä alla fingrar jåmnlika^

Händer och Fötter ixo lika til (kapnad med mån-
nifko händer, fvarta och pä undra lidan helt bara

med finalinier och märken, dem jag lämnar an-

dra at läfa, fom kunna fpå.

Denna Apans hem-vifl är Gvinea^ fom kan fes

af Margravens HiftorU Naturahs Brajllia^ hvilken

år den endafte Au6l:or, fom jag ännu funnit hafva

haftii^ denna Apan bekant: den han dockiore-
ftält fa ofullkomligt at jag aldrig henne hade
känt, deråft icke han omtalt et befynnerligt kän-

nemärke, fom hon vifar,dä hon pä nägon blir ond.

Hans ord pag.itjlxo deffe: hon kallas IcongoEx-
qvima, årkjådd med mor]^ här

^ fom åfver hela ryg-

gen äro rofifärgade eller likfom fvedde : hvit färg är

firodd fom prickar pä den fvarta^ Magen ät hvit

(orat) och hakan under fkägget är vek ^a^jka hvitt^

leflående af två tvärfinger länga eller längre här^ hvil--

ka äro likfom kammade. Dä denna blir ond^ gapar hon
upp mycket vidt med käkarna och fedan hafiigt nägra

gungor flär dem tilfamman , at hår med hota männi-'

jkan\ hoppar makaloft^ äter ätfkilliga flags frukter och

ibland dem hälft frukter af et träd^ fom kallas Paco^
Mera har han icke , och han felar äfvert uti fin c -

laka figur , då han fätter en fvans, fom rullar fig

: , O 3 til'
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tiifamman) likfom på de Apor, fom kiifva med
ftj arten.

SEDER.
Hon åter allahanda flags fallatcr och vegetabi-

lier, fåfom männifkan^ men frukt, nötter och mand-
lar, ruffin och dylikt åro hennes delice^ Eljeft

haller hon til goda ägg, blod, kål, arter, grot,

men befynnerligen rötter af morot, Jcål- rötter,

rofvor &c.
Hon dricker ofta och mer, ån jag fedt någon

Apa dricka. Hon luktar pä alt fom hon (kal åta,

forr an hon det fmakar. Kott år ej hennes mat

,

det hon måft bårtkaftar.

Hon ålflcar mycket varma, hvarfore hon ock
i varmafte orangeriet, der hon om vintren fått

logement i Upfala Trägård, har haft fit nattläger

hogfl: up under kropp-åfen, hvareil år varmt, fom
uti en bftdftugas men hon tycker ej om, at fitta i

brännande Solen, hvarfore hon om fommarer^ midt

på dagen altid dafar fig i Ikuggan^ men om nåt-

terne åro kulna om fommartiden, jämrar hon fig

och for alla förbigående med pipande late ger til

kånna, at hon far illa.

Hon lägger fig då det mörknar, och fotver til

kl. 7 eller 8 om morgonen, då hon år ute, om ingen

forr oroat henne 5 men i Orangeriet, få fnart fifta

luckan tiiflutes , lämnar hon fållfkapet och fprin-

ger up uti fin fång.

Motion gor hon fig ftadigt , öm tilfålle år,

hoppar, leker, flår omkull trån, ftolar och alt

fom årupråttadt, lofkar fig eller andra, och ger

fig fällan ro, famt vifar fit mifsnojc , då hon ej har

tilfålle, at vara i rorelfe.

Alla
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Alla Apor hafva hvar månad fin rening fä-

fom månnilko-flågtet men denna hardetbelyn-
nerligt^ at ytterlla indan pä ftjlrten opnar fig en

gång hvar månad , och iitlvettar på några dagaj?

blod, det hon afflickar och Itjärten låkes til fm
vifla tid.

Hennes Sinne-lag år, at vara mild, hvilkethen^

nes milda ögon nogfamt intyga.

Som denna Apa år en hona; få tål hon myc-
ket val man -könet, dock icke få qvin-kcnet,
hvilkct år allmänt i hela Ape-ilågtet. Men befyn-

nerligen ållkar hon bekanta husfolket, och hålfi

fmä gåfiar, med hvilka hon leker
,
fpringer uppä

dem, vifitetar deras gommor , lofkar dem och lå-

ter fig af dem klappas och ftrykas; men om Frun-^

tmimer inilåila fig, befynnerligen då manfolk å-

ro tilftådes
,
hoppar hon fom oftaft: på dem och

biter dem i arm eller ben 5 dock år hennes bett

foga at akta 5 ty hon biter fållan hårdt, utan kra*

mar at det knapt blir en liten blånad.

Hennes ftor ila nöje år, at få käfta kull althvad

hon fer, och om man fåtter hundrade gånger nå-

gra ftolar for henne, fpringer hon uppå hvar och
en, famt lemnar dem ej folT, ån de äro kullftot-

te, hvarfore man ej kan hafva henne i hufet obun-
den y ty hon fkulle lemna ingen ting fom vore
loft, utan at käfta det i golfvet. Då mah ger
henne tunn mat, hafver hon ej tid åta eller läpp-

ja maten, forr ån hon flår kull fkål eller fat, fa at

det rinner ofver alt, och hon måfte upflicka ore-

na maten at jorden.

Når hon åtit fupan-mat, 'den hon dels låppjar,

dels fuper , foker hon få mycket gorhgt år, at ak-
ta fit ikågg, och om det blir vått, ftryker hon' det

rent på gräfet eller med armen. Hon
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Hon år ibkrtd Ape-llågtet et af de renliga (le

djur 3 ocli-hon tal icke fin eller annan orenlig-

het omkring fig : et fel , fom de andre Aporne
fällan veta eller låra afboja , hvarfore denna icke

fmutfar dem , fom gora fig med henne fiimiliaire.

Så ofta hon far fe någon främmande eller o-

bekant , hålfar hon på honom , i det hon nedbö-
jer undra lappen med fkäg^ct, at hvita tänder-
na fynas, och derpä nickar at honom et par gån-

ger helt häftigt.

Når hon blir ond på någon, fom dock fållan

fkcr, dereft icke hon fitter pä armen af någon be*

^
kant 5 och en annan lätfar fig vilja ofvertalla den
famma, då blir Markattan ftraxt fortornad och vi-

far fit finnelag under vrede, i det hon häftigt

tuggar och flår tänderna nägrn gånger tilfamman

:

derpä gapar bon få vidtfom hon nägonfin kaujoch
häller gapet hela minuten öppet med utråkta tän-

der, likfom hon fkuUe vilja fvälja ned honom,
och menar på det fåttet kunna Ikråma fin ovån

aldramåft. Detta gapande och tuggande uprepar

hon jnägra gångef , och om hon då räcker fin ow

van, biter bon efter fin forniåga. Eljeft århor^

altjdmild, luftig och oftadig.

Hon har ej fynnerligt målföre; det enda-

fte hon kan tala år det ordet Grech. Når någon

bekant ropar på henne högt , Grech, fvarar hon
ftraxt Grech. For ofrigt har hon nåftan intet låtq

mcY än det, at dä hon år hungrig eller rädd, pi-

per hon och jämrar fig litet. Et fynnerligt

te har jag et par gånger hordt af henne, dä hon

blifvit förfärad , fom låter ungefar hoj. Då
Påfogel - honan ligger på fina ägg, brukar hon

JUockan 12 på dagen at flyga pä några minuter

från
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fran dem, til at mylla fig, åta och dricka^ och
då hon upflyger 5 fkriker hon förfärad , fäfom en

råf vore efter henne : då Apan far höra detta ovan-

liga late 5' fpringer hon up pä det hoglhi hon kan

,

fåfom en blixt, och fkriker hoi, med en förfärad

ftåmma.

For ofrigt hoppar hon l^ltt, leker med him*
dar, roar lig at bitas utan effeél, at flå JicuU hvad
fom år loft , at taga hatten af folk fom flår brede*-

vid, och at loika lig eller andra ^ fom altid år A*
pornas angelågnaftc fyfla.

Upl. d, 31 Aug.

RÖN OCH ANMÄRKNINGAR
J^id Mullbärs -Träns uppdragande afJina
jrån , fåfom fornämjla fättet til Silkes-

afvelens ufikomji i värt kära
Fädernes - Land y

Ingifne af

Eric Gustaf Ltdbeck,
Praef. horti Bot, & Adji Fac. Med» vid Acad. i Lund.

»

ans Kongl. Majeftet har på Rikfens Hog^
lofliga Stånders underdåniga tilftyrkan ,

AUernådigft befalt^at jag jåmtc allehanda

farge-Medicinal och andra nyttiga växters uppod*
lande hår i Skäne^åfven Ikalgora forfok med Mull-
bärs - Tråns planterande til filkcs - afvelens upp^
komfl iRiicet. Derfore (kaffade jag mig, år i/f2,

tmder mit viftande i Brandenburg , cn hop fron af

Of W\i%

(

/
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hvita Mullbärs -trån 5 och låt åfven i början af
forlcdit ar hitkomma et ftcålpund af nyfsnåmdc
frön, dem jag utdelte til åtffciHiga Herrfkaper och
Präfter på Landet, famt Städernas Invånare här
nedre'^ men beholt de måfta fjelf , och dem ut-

Tadde pa följande fått.

' §. Jag utvalde få val i Academiens Botani-
fka Trågard, fom i den anlagde nya plantagen,
några fångar, fom voro frie/å för Nordan fom
Väftan vädren, h vilket fenare hår pä orten altici'

år det aldraitarpaile och fvaraite} famt Hållen,

fom lågo opna emot foder. *

5. 3. Den 3:dje Maj i/fj gjorde jag forfta

utfädei, låt blanda fron, fom fofut legat et dygn
i blot , med hälften fin fand eller afka, och fådde
dem derpå i fin

,
god och los fvartmylla^ tum

éjiipt uti fåror 7 a 8 tum ifrån hvarandra,

„§. 4. Den 12 Maj utfädde jag en hop fron pa

magrare jord, på forenämde fatt, utan at fori\t

blota dem. ^

§. f. Den tj:de i famma manad utfådde jag

åfven en hop fron, utan forutgången blotning, både

i famre och bättre jord pä nyfsnlmde fatt , dock
medden fkildnad, at då fröna voro i fina fåror ut-

fädde, ofverfållades de med fin blomfter-jord.

§. 6. Sedermera lät jag fom oftafl vatna dem ^

och da z a 3 veckor voro förbi, kommo de upp,
dock alldramåft de, fom fi (t fåddcs, hvilka ock

§. 7. Derpå låt jag hvarannan dag, då det ej

rågnade, ganfka varfamt vatna dem, och ibland

lade långa, fmala af halm gjorda mattor ofvan på
fårorna 5 at vatnet få fmåningom måtte draga

fig
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fig ned, och ej komma for häftigt , och faledes

fora jorden ifrän de fpåda rötterna. Äfven var jag

ganiia mån om, at ftåndigt hälla dem fria från ogrås.

§. 8. 1 Junii och Julii månader, dä vårman un-

derftundom var nog Itark, låt jag vid Mullbårs-

fängarna fatta halm-mattor pä ined, at gora Ikug-

ga, ifrån kl. lo pä dagen til kl.
3 eftermiddagen,

pä det de unga plantorna ej måtte lida något af

den brännande lol-hettan.

§. p. I flutet afAyg. dä vårman ej år lä ftark,

och tråden for det året icke mer drifva, holt jag

upp med lä mycket vattnande. t

§. 10. De vuxo forleden fommar ganflca fro-

digt och drefvo nog ftarkare, ån de American-
fka fvarta, fom ijfi af fro blifvit hår uppdragne,

famt fålde mycket fenare lina blan.

§. II. I början afNovember , dä de ftätt och
vant fig något vid de kalla nätterna, fom emot
vanligheten kommo nog bittida 5 låt jag täcka

en hop med Ikåfve , några med hopfamlade lof

,

andra med halm, och andra låt jag ftä aldelcs o-

tåkta, fä väl pä den goda, fom fåmre jorden,

§. 11. I December och Januar. foll en ovanlig

myckenhet af fno , fom hela vinteren låg qvar

och täckte alla, ja äfven de eljeft otäkta Mull-
bärs-tråden j men i början och til midt uti Märs
begynte fölen, fom hela tiden förut mäffc varit o-

fynlig, at ftarkt fkina, men om nätterna gick köl-

den ofta til 7 grad. på Herr Ekströms Ther-
mometer, hvilket var*allenaft hälften mindre ån
det kallafte af lift förflutna Vinter: hvarigenom
fnon pä några dagar gik bart, och der fom jor-

den var mager, remnadeden, och de fmå tråden'

ftodo högt från jorden uppfkutne och lofe^ ja nä-

ftan

>
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ftan ofver alt voro mina trån fkmne högt ofver

jordbrynet, dockminli:^ dar de llodo tåti, eller

> der jorden var god och fin-myliig.

. §. I J medio Aprilisj da koiden fcrft hun-
Tiit gä mur jorden, tog jag af halmen , loFven och
llcäfvcn 5 dar äfven tråden voro högt upp-
Jkutncjoch låtkratta jorden jåmt in til Itammarna
och åfv^en ofverfäUa dem med fin mylla

, hvilken,

darägnkom, packades jämt in tilllammen 3 en
hop lät jag likväl ila fä högt uppfkutne, fom de
vproj hvilka ock ftä frifka och Itarka, fom man
dock tycker bora tilikritva det Händiga rägnet,
Ibm varat hela Våren och Sommaren.

14. I början af Maj , lät jag fkara af de
ofverRa topparna, fora merendelsblifvaofver vin-

teren forvisnade eller fornade, i fynnerhet dc 6
férila åren, och pä fomlige (kuros ilammarna ät,

nåitan ned vid jorden 5 at allenaft i eller z ögon
qvarlemnades,

§. if Dar defle trån ftodo for tått , låt jag

barttaga de fmårfta , dem jng i början af Maj
omplanterade i fot ifrän hvarandra uti linier, och
fann , at de fom ftart i god fin jord , och tillika

frie frän Nordan -och Väftan-vådren, och iaftån

de icke varit ofvertåkte s hade en half fots länga,

llarka och mänga rotrcjr: de fom ftätt i for fet

jord, hade mindre^ och de fom varit takte med
{kåfve, hade de minfta, hvilka alla ytterft voro

forruttnade , fom tillika med dc härlika affkuros,

och efter topparnas nämde llympaude
, utfattes,

fom fagt år.

lé. Den p Maj, började defie fmå trån of-

ver alt, at flå ut fina blan, i fynnerhet de, fom ej

voro omflvttadc , hvilka utgöra Itorfta hopen:

A



hade åe fulla blans dcremot flogo defvar-

ta Americanflia, fom äro aljenaft z år äldre
,

ej

ut fina bian, forr ån i flutet af nåmde månad, dä

afven alla andra ftora Mulibårs-trän hår i Staden

begyntq Itå grSna.

§, if. Alla defsa unga hvita Mullbärs - tran

bufica fig {larkt, hvarfore jag llraxt efter mid-
fommaren, då tråden ej mer fynnerligen Ikjuta el-

ler våxa, lät quifta dem jag ämnat til hogltammi-

ga trän och til alécr, men dc fom Ikola nyttjas til

häckar,- har jag låtit ftå ororde.

1 8. Jag nar altid varit mån om, at hålla

Trå-ftolan fri från agrås, famt jorden lucker och
los, vid hvilka tilfållen jag förnummit, at en hop
fronlegat-ofver vintren i jorden, och i fommar up-

Icommit, hvilka dock äro något llorre, än de fom*

i år af fron åro updragne , och fynes fom deffe

fron, antingen legat ganflca djupt, eller ock icke

varit få friflvC, fom de andre.

§. 19. Jag forfokte åfven forledit år, at ge-

nom qviflais nedfåttande, få en myckenhetMul-
bärs trän: jag lät fåledes i flutet at April månad
aflkåra en hop unga qvifl:ar, hvilka jag nedfatte

vid pafs f fot djupt i god fin mylla. Somlige
fpräckte jag något i ändan , och fatte deruti et

hafre-korn, fomlige befl:rQk jag med ympe-vax i

bägge ändar 3 andre rörde jag ej
^ oiph fann ut det

forfta forfoket flog lyckligail in, faftit at de fmå
finafte qviftarne voro til dylika forfok de båfte,^^

åfven fattcs någre på varm jord , fom forr flogo

ut, ände andre, hvilka ock voro bladfullare och
fyntes friöjare ; men fidilledne vinter utdodde
fnart fagt allefamman,fä hos mig, fomhosProfl:en
Ronbeck i Yftad, hvilkcn på min anmodan härmed
gjordt forfok, §. zo.
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zo. Nyligen har jag gjorde mig den: mp-
dan och räknat della fmå hvita muibårs-trån, fom
på forenåmde fatt af fro forledit år hår vid Acade-
rnifka Plantagen blifvit updragne och utftädt

fiftledne långa, fvåra och på denna orten ovanli-

ga viiiter^ och i år gjordt anfenliga fkott til 3

fots hogd , fä at de i Itorlek och llyrka vida of-

vergå de 3 års gamla Americanfka, fom åro af det

fvarra flaget> och utgöra delle nylsnåmde hvita

Mulbårs-trän et antal af ungefår 8000 ilycken.

De fom hos åtlkilliga andra hår i Staden finnas

,

kunna räknas til 40c o: de ofrige hos några Herr-
{kaper och Fråfter på landet til 2000: fmfom hos

Herr Lagman Hallenborg, Herr Öfverilea

Cedercrants, och många flera har i Skåne^

få at här i Provincen nu läkert finnas i ^"000 hvi-

ta-Mullbårstrån (utom en anfenlig mångd fom i

år af fro åro updragne) fom bärgat fig ofver fi-

fta vinter, och nu ila helt trifka och ftarka.

jlf alt detta tycker jag mig kunna gora foljan^

de jlutfatfer.

t i:mo. At til Silkes afvele^ns upkomft i Ri-

ket år en myckenhet Mullbärträns anikatfande

oemotlågcligen det hufvudfakeligafte. At det-

ta Ändamålet aldfabåft och fåkraft kan vinnas,

medelil träns updragande af fina frön (§. §. 3.

4. 6.) år äfven ofornekeligt, hvilket få myc-
ket mig bekant år, ej tilforene, ätmmftone ej med
något alfvare fkedt här i Riket : utom defs vet

man, at de, fom tramalftras af quillar, mindre

ftå emot vintercn , och de fom updrifvas på

varm jord, fnaraft do ut(§. ip.)- Vidare med-

gifver fjelfva förnuftet och naturen, at en växt,

iom från fpåda plantan blifvit vand vid jordmo-
nen
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nen och Climatet^ minft ftar i fara, at nagonfiii

gä ut. Än mer hafva vi lårdt af forfarenheten^

ai de hvita tåla båttre vinteren, fom til bevi$

kan befannas af tvånne hos Herr Borgmäilar

Hegardt i Malmö ånnu befinteliga hvita Mull-

bärs trån, hvilka aldeles ofkadde emotllodo 1739
och 1740 års hårda vinter5 fom naftan bårttog

hvart ehda af de ivarta, fom til myckenhet dä

funnos hår nedre utiSk åne j atde åro tjenligaft til

foda for filkes-matkarna, jämte många flera for-

nioner, fåfom at de våxa fortare 5 bära flera och
ymnigare blan, m. m. hvilket alt Sal. Capitain

Trievald utforligen vifadt i KongU Vet. Acad-
Handlingar for år ly^f p. ipi &c. Ej at fortiga,

det man i de famma kan oculera och ympa af

det fvarta flaget, i fall man vil hafva måfta af-

fendet på frukten.

i:do. At de ftållen , dar Trå - (kolor af Mull-
bär flvola anläggas 5 bora vara, få mycket mo-
jeligit år 5 frie från Nordan och Våftan- vädren

(§. §. 2. Tf,) hvilket genom allehanda Träns
plantering kring Mullbärstråns plantagen , bor
och kan låta fig gora.

5:0. At jord^ep, hvaruti dcffe fron fås, bor
vara en fin

, god , los , väl råftad och tillagad •

famt I fot diup fvartmylla (§. §. 6. if. ) hvilkeu

i anfeende dertil år få mycket båttre, fom en flik

jord om våren icke få remnar, lom då den år ma-
ger (§. 11. ) och defsutan år ganfl:ca tjenlig for de
fina rötterna, fom igenom en fådan luckerjord,
ganlka vål kunna taga fig ned, fprida fig ut och
långväga från foka fig födan.

4:0. Atdefle frön, blandade til hälften med
fin land eller alka, på det de ej må falla alt för

tätt

,
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tåttj bora ej utfåfs, forr än midt uti eller emot flii-*

tet af April ^ dä jorden hunnit blifva någorlunda
genomvärmd. (§*§.f.6.)

f:o. At icke juft angelågit Sr^ at blota fron^ i

fynnerhei om de åro rått frodige och gode
ty om rorcka ilrax efter utfådet infaller, fordras
cn nogare tilfyn at förekomma, det deflc ej, i briil

afjämn och foriigtig vattning, lida fkada.

6:to. At båft är, på 4 fots breda och eker be-
hag långa fångar, gora långs eftei' 4 ftycken i-^-

tum djupa fåror, lamt 8 tum emellan hvarje få-

ra , kvaruti fron ,l£bm fagt är , utfås , och fårorna

derpå igenmyllas eller ofverfållas med fin biom-
Iter- jord , at de blifva fyllde och jamnq- med
Ijelfva fången (§.§. ^ f •)• Detta fåttet har tvänne
formoner med fig : en vid fjeifva vattningen , den
andra vid rensningen, hvilka härigenom långt be-

qvåmligare än eljeft kunna flvc: ej at fortiga, det

cn, med denna plantage mindre bekant, har lät-

tare, at kunna känna defle fmå trän, fom i början

når de komma upp, hafva z:nc emot hvarandra

nående lancette-lika blan, och Ilrax derefter få z

andra ockfä emot hvarandra flående, fill ej på
famma fida, ifkurna

, någoit krufiga och litet

hjårtformiga blan, dä dc flå uti nämde linier el-

ler fåror.

7:0, At deila fron bora ilrax efter utfodet

vattnas, hvarmed fortfares hvarannan eller hvar

jtdie dag , då det ej rågnar, hela Våren och Som-
maren til Aug. månads Ilut C§. §. 7. p.) och nyt-

tias i fynncrhet , dä frön forll uppkommit och
ännu icke fuUkomligen hunnit rota fig de i

T-.-dc §. ontcalte haim-maitorj for de dar anförda

orfaker.

8:0.



8:05 At ganfka angelågit år, hålla deffe fmä

trå-piantor frie frän ogrås (^.^/O^ ^om eljeft fuget

kraften ifrän de fmä.fpåda rotternä och gordcm

fvagare, få at man pä de renfade och orenflidd

Inarligen kai\fe en mårkelig ätfkillnad-

9:0 At dä Solen i Jiinii och Julii Manad,
fticker for ftarkt, i fynnerhct micft pä dagen,

bora länga mattor, af halm eller fåf gjorde, låt-

tas pä fned, ut med fångarna, at gora feugga och

förhindra fol^hettan r§.8, ), fom ofta gor dem
vanmägtiga och fjuka.

10* At i November, dä deffe fmä tfäil ftärt

och något Vandt lig vid kölden, kunna de tackas

med hopfamlade lof eller halm : men fkäfve, fom
eljcll til dylika behofup i Landet mycket nyttjas,

vägar jag ej at foreflä if» ;s i fynnerhet hår

nedre uti Skåne, hvafeft vinteren år ganfka ofta-

dig, fä at den fällan är ofver några dagar beltån-

dig, utaii det omfom fryferoch llaflcar hela vin-

teren j
hvarigeiiom handel', at vax ten, fom ar

täckt, ätminftone rned fkåfve, mj^^cket lider, ge-
nom mögel och merendels åtfkillige, ja, ftundom
alla rotternes forrurtnande (§. if) hvilket jag med
mifsnoje förnummit pä tvenne Säck€r-L6nnai',denl

jag täckte med fkåfve , då vintren i Növember
J7f3 llarkt fatte an , hvilka ock gingo ut, meil
cj de otåckte. Ifoijcfähåraf^ fom de gjorda forfå-

ken,at de ej ofvertåckteell^r pä liågot fatt bevarade,
åfvcn fä våi, fom de med täc^kelfe fåiTeddéybär-
gat fig ofver fifta nog ftrånga vinter, (§. ty.

tror jag cj , i fpmerhet hår i Skåne
^ orädeiigt

yara, at låmna atminllone mafta delen otåcktéii

då nian om dem ^ med hvilka man icke det ringa*-



zi6 1754- Jul. Aug. SeptcmK:

gafte kinkat 5 kan gora fig fä mycket ftorre hopp
i framtiden.

1 1 to, At fåledcs onödigt fynes vara, updrifva
MuUbårs-fro pä varm jord eller i bånk^fom fomli-^

ge foreflagit, hvilket i anfeende til gjorda ron och
forfok fåkcrt lårcr mifslyckas.

iz:o. Sa fnart kölden om våren gattutur jor-

den, hvilket merendels hår pa orten flcer i Mars
månad, tages halmen eller lofven bart, i fall der

cj hunnit at forrutna, och dar de fml trån , då
finnas vara högt ofver jorden med fina rotper up-^

{kutne , få krattas denjåmt 16s och makas få

långt up til ftammen af trädet , fom den torut

varit ^ men faft båttre år, at ofverfålla de ftåUcn,

dar tråna åro högt upfkutne, med fa mycken fin

mylla, fom fynes nödigt (§. 13, ) eller ock kupa
dem.^ alt efter omftåndigheterna, fom hvar och
cn under fjclfva arbetets utåfning kan finna fig

vid,

1 5:0, At i flutet af April eller i början afMaj,
inemot det de fmå tråddn börja at knoppas , at-

fkåres det ofvcrfta at trädet, fom fynes vara fornat

( §. 14. )• Skulle man vilja afputfa defla fmå trån

nåftan ned vid roten, at allenaft i eller z ögon å*

ro qvare ( §. 14. ) få fkadar det alsintet, hälft jag

funnit , at de tråd , fom på detta fåttet blifvit

handtcrade, hafva faftare rötter och ftarkareftam-

mar, ^

14:0, At på de ftållen, dar unga trå-plantor*

ne ftå for tått, kunna de fmårfta litet forr om Vå-
ren, ån de börja knoppa, uptagas med en liten

fmalfpada, dä få val de fmå hår-like och andre

fmala rötter, fom ofvcrfta topparna afputfas(.§.if)

plan»



tplantorna låggas i vatten, och derpa nedfättes

Fot ifrån hvarandra i Linier , fom åro til i fot

fkildc ; och böra defle nyfs nedfatte plantor Itraxt

dcrpa vatnas , hvarmed fortfares Ibm oftaft til

defs de hunnit rota lig, då man federmera gifver
dem tillika med de ofriga i a

3 gånger vatten om
veckan , alt fom värman år mer eller mindre llark*

I po, At alla de trån man vil hafva hog^ftam-^
mige , bora vid eller ftraxt efter Midfommaren
qvillas och putfas. (§. 17*)

16:0. At fom Mullbårs-trån mycket buflca fig

(§.170 bora de allmänt här nedre nyttias til häc-
kar, hvilket jag fedt nog brukas i Brandenburg,
men måft vid Anclam, hvars himmel från vlr
Skånfka ganfka Htet lldljess dels emedan en lådan
häck i trä- och luftgardar gor famma nytta och
piydnad fom en annan , dels i affeende därpå, at
näckar flå altid forr ut fina blan, ån ftamm-träft
af famma art ( §. 16.) hvilket jag åfven märkt
på bok - häckarna här i Trägården, at de i ar flo-

fo
forr ut fina blan, ån fjelfvaboken» Ändtelicren

ar man den formon at häckar af Mullbårstiln,
at fmä barn kunna brukas til bladens afplockande
vid Silkes-malkarnas födande/

17:0. At tråden bora ftändigt hällas- frie från
ogräs, famt jorden flera gånger om året , befyn*
nerligen de forfta åren, gjoras los och lucker om-
kring ftammen (§. 18.) hvilket båit låter fig gg,
ra med en liten fin kratta, gjord näftan fom en
tnur-flef , med hvilken man gor jorden omkring
ftammen 16§ och myllig: och år detta en angelå^
gen omfl:ändighet vid alla, i fynnerhet frukt-trån
lom jag kdt mera utomlands än hos ofs i akttagasj
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dels af den orflikj ac rågn och fol-vårma j fom åf

växternas drift ^ mera obehindradt tår gora fin

verkan på tråders rötter ^ dels at de få friare ro*

ta och utfprida fig.

l8:o- At de Traden ^-fom flått tu år i Tra-*

fcholan^ bora då om Våren utplanteras i en annan
trå-fchola^ på latt 5 fom forr fagt år, allenaft med
denfkiilnad, at Tråden fattas z fot ifrån hvaran-

dra i linier^ dock i förbund, få at z trån pä enä

linien komma altid at med det ena pä den andrä

formera entriangel, då federmera efter utplante-

ringen angelägit år, at vid vatnande et par gån-

ger i veckan fortfara, famt med ogråfets ftåndiga

bårttagande och jordens löshållande kring ftam*

men , dem anfa och (kota , och når de åndteligcn

ftått4år i denna trä • fcholan j fä .flyttas de utj

der de Ikola ftä for alla tider ( } } utan ai vidare

behofva någon fynnerlig ans.

En 4 ars gammal Trå-fkola, kan foda en
vacker hop Silkes-mafkar, få at man åtminftcr-

ne då kan råkna 3 a 4 proCent for fit capital j

ty i Halle vid den for Weifenhaus räkning an-^

lagde Mullbärs - tråds plantagen , fom ungefär
är p år gammal och ej få fynnerlig Hor, ficks

I7fi. 143 Skålpund Silke, och federmera alt

mer och mer,

ip:o. At Skåne bor blifva råtta flarn - hållet ^

hvareft Silkes- Afvclen hår i Sverige fkulle inrät-

tas, dels emedan Mullbärs • tråden hår vilja gan*

Ika fort och val trifvas (§. 20-) famt ihga andra

. fyn-»
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t^Tincrliga inråttningar åro^ fom eljell kunna fy»

ofätta fettigt folk i Staderna : dels ock , emedan

pä jord ock utrymme år full tilgäng.

Uplåft den 14 Scpt,

1» I
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UTDRAG
,

Af
Kongl Vctenflvaps- Acaclcmiens Dag -Bok,

famc några inkomna Bref och
Handiingar^

L
n Välmenande Man, har under Symbolum
Non mihi fed bono PubHcQ^ til' Kongl. A-
cadcmien ingifvit forflag , huruledes en

Landtman, penom nn åkers fordelning i flera Går*
den eller Vangar, kan oka fit utlade. Han läm-

par fadant i fynnerhettiUlått-landeti Skåne: hvar-

cll allakren merendels nyttjas och indelas i tre

Vängar, hvarigenom hinder, at allenaft tva tre-

djedelar af åkeren befSs och en tredjedel lågges

i hvila til bete for creaturen. Häremot tror

AiiÄoren vara nyttigare, at tolja vara Grannars
cfterdome, fom bo ä andra fidan Öilerfjon , gent
emot Skåne, hvilka hafva famma flags jordmon,
och til fin ftora fordel, hafva åkren afdelat i fyra

eller fem Vångar. Auftoren fåtter til exempel,
at en at de ftora Byarne i Skåne eger 1000 tunne*
land åker : om nu -| deraf årligen befås y få ftiger

urfådet allenaft til 666^ tunnor, ock då ligger

P 3 353t
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5 3 34- tminclands jord obefådd, Dcremot flcullé

7fo tunnor och altfå83 tunnor fåd mera kunna
årligen utfås på berörde åker , om han blefve in-

delt i fyra Vångar. Om nu fådant (kulle beräk-

nas tor all åkerjord på Skåne»flått j få tror Aucto-
ren^ at en flik inrättning afÅker -^Vångar, Ikul*

le tillkynda 1/andct och Publicum en anfenlig

vinft och forkofring. KongL Academien årkän-

ner Auftorcns vålmening med mycken tackfam-

het, och tror at berörde forflag torde låta verk-

ftlila fig med mycken nytta : dar åkaren år bördig

och folket hafver nog llyrka til åkerbrukets råtta

ans. Men det fom i allmånhet ligger i vågen 5

få for åkerens indelning i lagom många V ångar ^

fom f6r jordens råtta fkotfel dar i Landet, beftår

enkannerligen dåruti: at åker-lkifterne for hvar

gård i By, åro alt for fmala famt oordenteligen

blandade och flrodde hvar om andra: hvarigenora

händer , at åkerjorden ej får dikas och fåledes al-

drig kan komma til någon riktig flcotfel: derfore

ock afkaftningen dårltädes år ringa och hinner

fållan tildrte kornet, änfkont åker-jorden år gan^-

fka god och delter ailenall i tre Vångar. Hvaraf
följer, at afkomften flvulleblifva ån mindre, och
ej ftiga til 4;de kornet, om åkeren indeltes til fy-

ra vingar : få at man genom berörde indelning

fkuUe mera tappa ån vinna, få länge ingen ändring

blir på tege- Ikihernes blanning och trångleU

Om detta hindret blefv^e afrogt , Ikulle åkeren'

kunna dikas, och jorden genom en lättare plog*

ning famt trådande och annan ordentelig ans, go-^

ras lucker och fin, til dubbelt mera bördighet, ån

nu fke kan. Sedan kommer det på prof an, oni

icke fomligftådes vore nyttigaft, at årligen bcfä
uUc^
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illenaft halfva fin åker och handtcra den ofriga

hältten med flitig ans 5 men icke låta honom lig-

ga i linda eller for fa-fot, fom nu fker i Skåne.

Kongl. Academien år nog ofvertygad om nyttan
af en flik inrättning dår i Landet , nämligen ^ at

utfädet kallat af fig mer ån i z; te kornet , i et par
Bya-lag på flåtten, fcdan férnagra år tilbaka, te-

ge-fkiftet blifvit åndradt och hVarJe gård i By fatt

fin målla åker for fig fjelf, famt åkerbruket blif-

vit fkott på lått fom fagt år. Sådant har ock u-
tan fvårighet låtit fig gorai fiftnåmde Bya-lag 3 c-

medan et Herrfkap var enlamt rädande om jorden,

och kunde utan motftänd, låta indela åkeren i

ftor-ikifte for hvar gård. Men fådantkan icke of-

i^er alt dår i orten vcrkllållas, hvarefl: i et Byc-
lag åro Hemman af åtfkiliip. rättighet, och fom
höra under ågare af flera llånd, fa framt icke en
AllmänJord-refning dårllådcs beviljas, hvilken ef-

ter Geometrifk matning utft:akar dikningen och
tildelar hvar gård få mycken och få god åker, på
ct eller två ftållen, iom han nu åger, kan Ike på
femtio. Det år ock til Rikfens Hoglofliga Stån-

ders fynnerliga noje och fSfvertygelfc, vidfiftlednc

Riksdag, for ögonen lagt, huruledes Landtbru-
ket i Skåne, flculle genom en flik Allmän Jord-
refning, icke allenall upfylla -alt vart fpannm åls

behof, fom nu ärligen hämtas utifrån; utan ock
på iz zif år komma i tflftånd, at utom eget be-
hof affåtta en ftorrc myckenhet fpanmål til ut-

länningen» Och fom detta anfågs af då varande
Cammar - och Oeconomic Deputationcn for en fak

af mycken gorlighet, men af långt llqrre vigt och
varde ; få gjorde val Hogbemålte Depfitation fin

flit, at målet flculle hos^ Ril^fens Ständers Plena af-

P 4 göras
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göras och faftllillas^ men andre orfaker komm(*
da i vågen, at Riksdagen tog tidigare flut^ åji

man förmodade : hvårföre ock en fä angelägen fak
lårer med Guds hjälp en annan gäng komma tij

företagande och fullbordan.^

II.

AffefToren Herr Olof Johan Dalmak,
har, i anledning afden beråttelfe, fom HerrPrOf
feflor Kalm lätit uti Academicns Handlingar iov

ar 175 1 5 pag. 143. och de följande, infoia, an-

gående Socker 5 fom i Norra America tilverka^

af et flags Lönnars faft eller laka, fårfökt, at

lika fut koka Socker af Svenfta Lönnars faft.

Herr Affbiforen lät om var-tiden med en Anncr-»

ftangs nafvare bara et hälft qvarters djupa ned-åt

lutande hål, uti 8 Itycken Lönnar, hvaribland

ingen var yngre än 30 år; et häl i hvardera. Ut^
hälen infkrufvades vanliga trå-^appar, på det trå-r

den ej fliuUe fä rinna oftare eller Iwlngre tid, ån

man ville. Forita gången l^imlades innom 4 dygn
io kannor laka, forn efter kokning på kol -eld \

7 timar och fedan det ofverblefna fteinat, gaf zf
fkälpund brunt Socker, Andra gång<^n utrunno
af famma 8 Lönnar, pä 3

dygn, if kannor Laka,

hvaraf efter några timarj^ kokning hämtades forft

et hälft fkälpund SJrup, fedan et fkälpund lika

Socker, fom det förra, och fift 8 lod PuderTfoc-i

ker. Herr Afleffpren har af alla flagen fkickat

prof til Academien, Sockret har mycken fotma

och en egen, ej juft obehagelig fmak. Genoni
Rafinering ^kulle det Utan tvifvel blitva både

vackrare och faiakeligare, Detta vi{ar , at af i

Svcnfka Lönnar kan göras Socker^ fäforn af de A-^



fnericanflva> men om det hos ofs lönar fig och vore

nyttigt^ are) ännu afgjoidt. Atminllone haller

Ac idemien fore, det ingen borde tillåtas, at tappa

faften af något träd, med mindre han i dels ftälle

planterat ei vifst antal unga trån af famm^ ilag.

III.

Genom Diredioncns af Kongl. Svenfka Ofl-

Jndifka Compagniet , och i lynnerhet genom
Commerce-Rädet Herr Lagerströms benägna
foranftaltande och upnumtran, hafva Super-Car*
genrer. Styrmän, Skepps-Predikanter, och an»

dre af Compagniets betjening, i de nail förflut-

na åren likafom taflat med hyarandra , at vid

henikomften ifrän China jämvål medbringa några
for KgLVetenfkaps Academ, tjänliga varor, nämlir

gen jNaturalier, Ron, Obfervationer, Ritningar på
JVlachiner, Modeller, Berättelfer och befkrifnin-

gar i allehanda ämnen,- fom icke allcnail rikta

och pryda Academiens Natural-famiing oph Mo-
dell-kammare, utan äfven gifva nyttiga iinderråt*

telfer uti Natural - Hiftorien
,

Geographien och
Styrmans -konften, famt om Chincfernas Seder,
Handel, Hushållning och Slogder. Ibland an-
dra har Styrmannen Herr Carl Gi^staf Eke-
berg, fom redan gjordttrenne refor tilCanton,
icke allenaft hvarje gäng lemnat Academien af-

llcrift af Defs pä fram- och äter-refan hållna Dag-^
bok, med Obfervationer pa Magnct-nålens de-^

clination hela denna Segel-leden, med val aftek^

nade land-känningar, Chartor pä hamnar, m. m.
Utan ock nyligen ingifvit en kärt beråttelfe orni

Chinefilka Landt- hushållningen , hvarom hai>

feaft fä mycket bättre tiUålle U gor^ fig vålkun-
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hig, fom han fifta rcfan blifvit otver ct ar i Can-^

ton qvarliggande 5 och Defs bcromliga upmårk-
famhet fåledes haft fritt urrymc. Om ån måfta
delen deraf, for Climaternas, Jordmonernas och
Sådcs-artcrnas olikhet , ej fkuUe kunna tjäna våra
Landtmån til annat efterdome y fa tror Academien
likväl, at en fådan beråttelfe om Chinefernas ma-
kalofa flit, idoghet och omtanka at til-éeras for-

del nyttja alt fom nyttjas kan, fkuUe bade roa
och gagna dem , lom ej haft tilfille, at af böcker,
fkrefnc på främmande fpråk, blifva derom under-
rattade, Academien vil derfore fårflcildt lata

trycka denna lilla beråttelfe , tillika med Herr
Braads, åfven af Herr Lagerström for fyra

är fedan inlemnade Refe * Belkrifning til och i*

fran China, fom gifv^er tilrackelig känning afChi-

^
hefcrnas feder, handel och ofriga hushållning

•

IV.
Herr P. N. Christiernin bcråttar ifrail

/ Wefterås, genomBref af d. x f Junii innevarande

ar ^ huru val en hus-Cur har flagit an emot Vattu-
fdten: En Enka af f J

ars ålder, atgod håifa och
^

, kropps conftitution, hvilkcn tilbragt fin måfta

tid i tjånft, når hon år ijf^ om höften fjuknadc

i cn tvine- fot, fom flot fig med gul- fot, ifrån

hvilkea hon dock befriades genom Thée-vattens
drickande af Cardo Benediéta , fedan hon förut

brukat Thée af Lacrits-rot
,
gula hons -fötter och

andra gula faker, utan någon verkan. Men un-

der drickandet af Card. Bened. begyntes en
fvuUnad i fötter och ben,. fom efter handen til-

teg och upfteg i fjelfva kroppen , hvilken åndtc-

ligen få upfvullnade, at (kinnet tycktes vilja fpric-

ka.
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ka, och hon aldeles icke förmådde rora fig. Un-
der alt detta plägades hon af en obefkrifvelig vårk

och fomnlofa, tillika med en outfläckelig torft,

fom inga vät-varor kunde ftilla, ehuru hon emot
forbud i ganfta ftor ymnighet tog til lig deraf,

hvarigenom ock fjukdomen okades , efter ingen

ting gick ifrån henne genom Urin. De fom fago
hennes elände, gåfvo henne aldeles forlorad och
tan hopp, at ifrän döden på nägot fått kunna råddas.

Det år bekant, at faren lyckeligcn befrias i-

frånvattu- foten genom Malort-vattens drickande

:

derfore togos tvänne nåfvar Malort-knoppar, och
kokades lyckt i et ftop dricka. Sedan knopparne
voro frånfiladc, gafs Decoftet åt den fjuka at

dricka, fä mycket hon formåtte. Härigenom blef

hon val fri ifrån torften^ men fvullnaden i krop-
pen var ånnu lika fom tilforcne. At nu äfven

hjelpa henne ifrån vattnet, tog man et fkålpund

afde fétafteTall%arr, fom kunde fås tredje dag
Jul: de kokades i eh kanna vatten val tillycktitré

timar på glod. Barren filades bårt, och den fju*

ke drack af decoftet et hälft quarter varmt hvar-

je morgon, til defs det började drifva urinen alt

mer och mer, få at Patienten innom 14 dagar of-

vcrvänn fvullnaden: och återfick fin naturhga och
vanliga tjocklek. Vid flutet at Januarii månad
eller 74 dagar dereker, begynte hon gå uppe,
och har alt fedan^jordt fina vanliga fyflor med fa

god hälfa, fom nagonfin tilforene , undantagande^
at "hon kant fig i forftone mera frufen ån vanligt
varit.

V.
Hans Excellence Riks - Rådet Friherre

Palmstier,na, har behagat upvifa for Kongl.
Aca-

/

/
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Academien nägra prof af Telg-ften, (Walleu.
MincraK fp- i 330) fom brytes vid bårget Ede uti

Helieitad Socken i Öllcrgothnd. Den tyckes
vara af famma art ^ loshet och finhet , famt lika

cid-faft med den Jämtländflva Telg-ftcnen, och
kan derfore tvifvels utan åfven nyttjas til famma
behof^ fafom til allehanda kok-käril, kakel-ug-
nar m. m. Med denna Hellcftads Telg-ftcn (ko-

la ock redan nägre forfdk vara gjorde vid hyttor -

och m^is-ugnar ^ hvareft ilenen^ etrer mänga är$

blåsning^ funnits ännu ofkadd och aideles oforån-*

drad. Det årfagnefamt, at denna nyttiga ften-

art nu ej behofver hånitas fä långvåga, fom tilforc-

ne, ifrän Jämtländika och Wermländlka Fjällen»

VL
Under namn af Christian Wåi.MENT, har

en okånd Aiiftor til Acadei«ien ingifvit fina tan-»

kar^ om tilforiatcligafte fåttet, at utröna allehan-r

da ilags godfels och jord-arters fkilnad i godhet
och drägtighct, famt hvilka fådcs-flag deri båil

vlxa,ocharo mer eller mindre gifvande : huruvida

fådens ftöpning år nyttig eller ej ; om med (torre

fordel fäs tunnt än tjockt
^
grundt ån djupt, m.m^

I gemen kan hvar och en eftertankfam Landt-^

inan fjelf lått nog finna fig, huru fadana ron bora

anftallas; e, g. Om man uti famma flags famt li^

ka belägen och brukad jord , fora allenaft fkilde

deruti, at ej alt vore godt med famma flags god«

fjplj ville pä en och famma dag, til lika tåthe^

och djup i jorden, fa eller plantera famma flags

fåd; dl finge man fe, hvilken godfel, for fädan

väderlek-^ fom det året varit, gjojrdt den båfta

yerkaiiv Ville man bruka f^mma godfel , men
ut-

/
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titbreda den mer eller 'mindre tjockt , eller öck
Utföra honom pa olika ars-tider 5 mer eller min*

dre brunnen; blefve ock genom mer och mindre

frodig växt afgjordt , huru tjockt godfeien pa

fådan jord borde utbredas^ femt hvad tid pä aret

den bör töras på äkern. Om uti famma flngs li-

ka belägen, anfad och gcdd jord, planterades åt-

fkillig flags fåd, utröntes dengencm , hvilken

flags fäd i fådan jord båil trifves. Genom öan*

deliga variationer, fom hår uti kunde göras, och

i mänga år borde fortfättas, IkuUc utan tvifvel

en hel hop ganflka nyttiga fanningar och reglor

uptåckas. Men Herr VcILMent vil gå ånnu no-

gare dermed til väga, och föreflår några meJel
och verktygs hvarigenom man fkulle blifva full-

komligen forviflad , at godlelen til en vils myc-
kenhet och jämt blifvit på et, fäfom en trägårds-

fång välanfudt åkerilycke utbredd: at alla kor-

nen blifvit til en vifs täthet och til et vifst djup
planterade, och.hvarmed man efter behag kunde
förändra både tätheten och djupheten m.ed mera.^

Det vore högeligen til 6nfl;ande , at både Hcr^
VåLMÉ:KT fjelf, efter fit yttrade beromligä Upfät,

och andre vittre Landtmån uti flera Lands-ort-er,

ville taga figfore at verkeiigeuanftålla flika forfok,

uti åtlkillig jordmon, och i flera år, fimt dervid

flitigt antekna väderleken och flei*a omftåndighe-
ter, tillika med fjeifva utgången på hvart och
ct f6rf6'k^ Academien fkuUe med Itorila tågnad
émottaga och til det Allmännas tjänfl uti defs

Handlingar utgifva fådana Ron. Ty ehuruvåi
Academien ej är fullkomligen enfe med Herr
VaLMENT uti den fatfen, at forfok i fmatt åro

de mäft fåkra^at bygga på s få år likvål oförneke-

v

f i



ligt, at de åro de minit koftfanime, at dcrmcd'
minft vagas uti en tilforene oforfpkt (ak, och at

dcraf likafullt kunna dragas mänga nyttiga reglor

til efterfolgd i ftort, allenaft man ej alt for myc-
ket forhaftar fig, innan de angelågnaile omftåndig-
heter åro någorlunda utrönte. De vigtigafte fan^

ningar uti Cbymien och Naturkunnigheten bafva
merendels på detta fåttet blifvit utforfkade* A-
cademien iKuUe och gerna fe, ^om de, fom vilja

roa fig med fådana förfok i Åkerbruket, åfVen

behagade forfe fig med den af Herr Ékstrom
påfundne oeh uti Handlingarna for Jul. Aug. Sep-
temb. forledit år befkrefne Spanmäls - profvarc,

til at der med forfara, uti hvad jordmon, godfel,

bruk, väderlek och flera omltåndigheter , den
ftridafte och kårnrikafte fåd århålles. Och må
ingen tvifla, at han ju altid år med fådana Ron
til Academien mycket välkommen.

vir.

Herr M. C. P. Ph. M. har til Academien up-
gifvit et påfund, hvarigenorti han formenar det

man i påkommande Sjo-nod fkuUe kunna barga

lifvets hviiket ock vid andra tilfållen, e. g* dl

någon ej kan undvika at väga fig på en fvag is,

fafom et forfigtighets medel kunde brukas. Det
beftar deruti, at f elierö Cylindrar | af Kork - trå,

vida fom tallrickar och med något längre axel ån

Diameter, Ikulle bindas tilfammans tått vid hvar-

andra, med et llarkt bekadt fnore, och häftas om
lifvet under broftet. Det år ingen tvifvel, at

ju defle, uti tilråckeligt antal, ftuUe hielpa til

at hålla den uppe , fom råkade falla i Sjony

och torde jåmvål mången genom detta eller an-

dra



1

dra Snnu fåkrare och vigare^ pa famrha gruftd

fig ftodjande, forr bekanta eller lått uptånkelige

hjelpemedeij vid viffa tilfållcn kunna frålfa fit

lif, om de vore til hands når det omtrångde^
och om man då hade rådrum ach fanfning nog
at bctjåna fig der af. /

•

FOR-
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a AGÄDÉMiENS
h:ä nd limöar,

vi^_Xi>sr För Mil* A DER f*A

'

OcTOBER, November, December,

Är 1754.
PRiESES

Herr NILS PSILANDERHIELM

,

Bergs -Råd.

ANMÄRKNINGAR
Om nyttan äf ärliga Fårtekningar

på fådda och dbda i et Land,

Férr ån vi gä Vidare me^d beråttelfen om nyt-
tiga anmärkningar 5 fonl Iro gjorde ofver

vål inråitade Fortekniiigar pä födda och
doda^
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iJodå 5 Ir nödigt , at kårfeligen gi¥Va nå liaHdéif

]

påhv^^runålanrtdlik^^ fådana tttrålcnin^

ga:r ftMMligV föregående ii^|eM^-^

dels Irs' Héldlingat^;!^^
,

- och jag "fiSlare

tlnlfcr fofedräg^y angtend^^^föA^^

hélV Folkr höpen i cfr^I^and y och de der årligen

Bdde v^^igdeoc^ih, dpde.

Vi finne %ti hela NÉfurétL^^ft u
6tl^ Vis ötdrimg^ y i^
\^d^ftiånirtifk0-fl|^et? vid magt-häll^tii^

Ik ifteIföv' Allellåde^ i vfejriäén fröV%S
i de f^tdafte ären Ikrapeligaré éth bfér ntfette

for dodeli^hetens valde ^ ån i de tilväxandc och
ungdoms aren 5 då de någon tid tyckas, éga ftor-

ftti krafter at emotfta forgångcligheteirr rnWi

Äiäfte åter fträx gifva tappt och affmåltl^lfiilnm-

göm, til desj efter po eller 100 år, ingen mér
%r éhig. Deras antal ^ fbrh hinna til hogré ål^ef^

åralleftådes få^Tiriga, i jåmforelfc emot den of-

rigatnyckenheten 5 at det nåftan for intet år til

räknande. Icke defto mindre år månniikornas

antal i allmänhet mer uti ftåndigt tilväxandc ån

aftagande, faft ån förökningen, på vifla tider och
uti vifla Lånder, for färdeks orfaker, fom me-
rendels haft fin uprinnelfe af månnifkornas cgit

forvållande, gått trögt och ojämnt. Atminftone
finnes Naturens egen ordning hår i Europa nu
for tiden medgitva en belländig och anfenlig for-

mering.

Båggc Könen finnas ofver alt uti nårmaftejäm-
likhet. Uti fruktfamhet har det enafolkflnget icke

i allmänhet något på Naturen grundadt märkeligt
'

foretrådc for det andra. Det år ock allcftådes

in-
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inom vifla åldrar, fom de måfta giftermål flutas

och fortplantningen går for lig.

De afvikelfer och undantag ifrån denna ord*

ning, fom Itundom kunna förefalla, fåfom, ac

barnen ej altid och på alla Italien til lika myc-
kenhet aflida i de fpåda åren: at i fomliga Län«
der folket i allmänhet lefver något längre, ån i

andra: at folk -hopen pa vifla tider och orter

fnarare och mer okar fi^, ö. f. v. de lårä til mifi-

fta delen komma anpa Glimaternas olikhet eller

annan Naturens egen flcickelfe ; Utan tyckas for*

nåmligaft böra tilllcnfvas Folkens olika näring

och iefnads- fått, famt mer och mindre forfig*

tiga anftalter at befordra allmänhetens våltrefnad)

förekomma oilh dampa fmittöfamma och. Epide^
mifka fjukdomar^afdvalfa ofund nåring och häUo*
brytande ofcder , famt bibehålla in- och utvårtes

^fåkcrhet. Defle fenate olikheter åro juftdefam*
me ^ fom Fortekniiigarne på foddä och döda h jel*

pa at Uptåcka til deras urfprung och bcfkaffenhétj

ledan vi förut af Naturens egen ordning lårdt,

huru långt månnifklig torfigtighet, mcdelit Guds
vålfignelie^ kan gå^ at befordra vårt flägtcs vål-

magt^ hvar til jåmforelfcn af mång-årio;a For-
tekningar ifrån mänga Länder ^ åfven gitver on*
fkelig anledning.

Imedlertid finne vi redaa, af de få öch afull*

komliga Förtekningar 5 fom blifvit upråttade i

Ängland, Tyficiand, HoUafid, Frankrike och
här i Sverige, at ftorre enlighet åf uti de måfta pro-
f)ortionerna, ån det hade kunnat förmodas. Der,
någon fkiljaktighet yppar fig

, gifves deraf til,*

*

fäile at Utforfka orfakeii^ fom garna ligger förbor-
gad Uti Occonomilka och Politilka fortattniegarnas

CL^ olik-

\
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olikhet: då vifar det fig, hvarati felet beftar hos
det ena Folk - flagct , och fomionerna hos det

andra.

Når vi nu tage en jåmn ordning til grund,
©chi tillika betånke^ at af alja^ fom todas inom et
är 5 « altid nägre do innan dé blifvit års - gamle

,

någre uti andra året, nägre i det tredje, och få

vidare > kan ej annat deraffolja, anat hopen af

ars • barnen mafte årligen minfkas. Med dem^
fom blifvit födde på et annat är 5 går det til pa
farpma fått: derfore, om ock 'lika mänga todas,

hägra är a rad , år altid hopen af de yngre , ftorre

ech talrikare^ Sn. af dc åldre. Och emedan do-

äen jåmvål måft ofveralt ^ åtminftone i de Län-
der, hvareft man gifvit nogara aktning dcrpä,
gor famma fkildnad pä åldrar > fä följer, at anta-

let af de yngre förhåller fig til antalet af dcj åldre,

allcftådes näftan lika, och at hvar ålder år-öti en
vifs proportion, få til hvar och en af de andra

.åldrarna, fom til fumman af dem alla, eller til

hela folk - fkaran. Det händer val undertiden uti

finä hushåll, at det ena beltär måft af moget och
ålderftiget , det andra til ftorre delen af ungt
folk 'y men om många hushåll låggas tilfammans

,

ju flera, dcfto båttre , lårer altid finnas , at få

mycket fom antalet af de yngre inom vifta år^

ufvcrgår antalet af åldrc inom lika mänga år, up-

ipå en orts få mycket fkiljer det ock emellan de-

ras famåriga på en annan ort > få framt icke uti

öfvannåmnde nyttiga forfattningar år ftor olikhet,

eller någon vifs ålder, genom fjukdom, krig eller

ännan fårdeles håndelle, blifvit på något ftälle mer
ån efter vanligheten medtagen. Fordcnflcull, li-

ka fonj hela inaehålkt eller rymden af en Mathe-
ma-
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J matiOc kropp , hvars dimenlioner åro til deras

inbördes förhållande gifne, låtteligen kan uträk-

nas y når allenart: cn af famma dimenfioner år til

des verkeliga ftorlek bekant 3 få kan ock, i an-

ledning af et ungfefårligt vifst forhällandc>mellan

antalen af månnilkpr uti hvarje älder, vcrkeliga *

fumman af alla åldrarna i det nårmafte utfokas,

når allenaft antalet af dem , fom hora til cn enda
ålder, e. g. deras fom åro under et år, år bekant.

Hela fkaran af månnifkor, fom lefva pa en tid,

kan i fjclfva verket anfes for en fådan kropp

:

tor en art af Pyramid eller Conus , uti hvilkcn

barnen åro fäfom balis , och de ålderftcgnc fpet-

len. Om döden utan ätfkildnad utplackade utnr
alla åldrar, hvart år vid pafs cn af 100, dl
blefve Conen råttfkalFens : men emedan fomligc

åldrar mera fkonas åi^ andra dock iå, at alla lida

någon afgångs få fä Coneilis fidor cn egen bugt
in It Hxelcn. Jag påminner mig hafva fcdt

Mathcmatifka underfokningar, om den krok - Ii»

niens egenfka^cr, fom foreftåller dodelighetens

ordning etter åldrarna. Den finnes endaft genom
forfarenhet och fortekningar på döda, utihvit»

ka Ikildnad år giord på ålders aren.

Vidare, emedan de flåftc giftermål flutas uti

viffa åldrar, och antalet af månnifkor i hvarje ål*

der har et vifst forhållande til hela Menighetens y
emedan ock den naturliga driften til åktenflcap år

ofver alt nåftan enahanda 3 fä följer , at antalet af

de itiom et år flutna Giftermål , åfven ar uti na*
got beftåndigt vifst forhållande til hela folk -ho-
pen, och at man blott af antalet på ny-giftä kan
nåra nog utröna menighctnns talrikhct. Nya
Giftermål Äiftas alla år i | lika ordning : derfore

0^5 inåftc
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måfte fummari af alla Hjone-Iag i et Land vam
uti en annan, men likväl i det nårmafte beftåndig

proportion til Folk - fumman. Likaledes, om
antalet af Hione - lagen altid fvarar emot menig-
hetens talrikhet, och fruktiambeten år ofver alt

i det narmafte lika ftors fä ftyrkes deraf den fat*

fen , at antalet af de årligen tilkomne barnen år

uti et ungefärliga beftåndigt forhållande til hela

folk - fvårmen.

På famma grund , och emedan döden alleftå-»

des gor nåilan lika flcildnad på åldrar, få är ju
icke orimeligt at 'fluta][, det antalet; af dem , fom
Irligen do uti et Land, år en determinerad del af

antalet på de lefvande , hvilket fåledes genom
förtekningar pade döda kan utrönas,- når det al-

Icnaft förut år bekant, huru ftor del det for^

ra talet ar at det fenare ; hvilken proportion,

åfven fom dc foregående, kan utletas på tvånne

fått. Det ena, til grunden enklare men til verk-

ftällighcten fvårare, år, at infordra Forteknin'»

gar icke allenaft på alla årligen födda, vigda och
döda,, utan ock pä alla lefvande, Då år jåmfo-

relferi emellan .Cummorna fnart och med ftorfta

vifshet gjord. Men H4LI^ey (a) hu Vxint eii

aftig genvåg til famma ändamål, nemligen at

blott af döds - liftorna , når de utmärka hvars och
eii5 åldff vid aflidandet, uträkna de qvarlefvan»

des myckenhet.^ Jag vil en annan gång förklara

denn-a fenare methoden, hvilket få mycket båt-

tre kan Ike., fom inrättningen af det SvenfkaTa-

hiH" verket gifver fulU^omlig anledning at bruka
r båd^

^ (#) Philof* Tranfaö. Nuriar. i^6,.



{fttcn-, da det fenares riktighet genom det for-

ras oilridiga utflag kan profvas»

FordenftuU åro defle uträkningar grundade
pa forfarenhet och mycket fannolika (kåU Dg
Kunna ej eJler vara utan nytta. Den Gudomeli*
ga Forfynens underbara ordning och fkick uti

verldenes ftyrelfe, förtjänar altid, jämväl uti de
lif-lofa tingen, all vår upmårkfamhet : Ja, det
år en af vara ftorfta fkyldigheter at med vördnad
forlufta ofs i des betraktande. Huru mycket mer,
nar den fä omedelbarligen angår vårt eget våfen-

de och hela månniflco- llågtets bellånd och fäll-

hetj fom den vi nu hafvc tor händer?

Men det medgiives garna , at ct eller några
få års Fortekningar for et elkr några få Land{ka-
per, icke aro tilråckelige, at derpå bygga fuli-^

komligen fäkra uträkningar* Smittofamme fjuk-

domar gora fomliga år ftorrc fkada, ån vanligt

Iker ; dyr tid, flera år å rad, hindrar formcrin-

gen anfeniigt , hvar på fift vifades prof: Krig
fororfakar mångfaldig åkånning på folk - hopen,
fom plågar fvida efter åt i långliga tider. Sådana
tilfaiiigheter kunna mycket andra dc Naturliga
proportionerna, Derfore., ju flera och talrikare

tolk - famlingar jämföras, och ju flera år For-
tekningarna fortfättas, defl:o ymnogare ljus år af
dem at förvänta. En Regering, hvars vakande
omforg dageligcn år omtånkt på nya medel och
utvägar at befrämja Underfåtarenaj tilvåxt både
i välmåga och myckenhet > bchofver årligen, at'

ibland flera profve-fl:enar och Hushåls -balancef
åfven nyttja denna, til at utfox-fka, hvad verkan
de gjorde forfattningar åftadkommit, och Han

CL4 fin-
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finner d^r at altid något, fom tarfvar bot clkr
vidare förbittring.

Nu år tid at fåra fört med beråttelfen, fom
fift börjades 5 om nyttiga Anmärkningar , foxti

blifvit gjorde ofver flika Fortekningar. Och e-

niedan Kongl. Vetenfkaps Academien nyligen
fatt delaf de utdrag, hvilka des nu mera framled-
ne Ledamot, Friherre Bielke, gjort utur de
Tabeller, hvilka til Konglig Majeftet, ifrån de
flåfta Landshofdinge^Ämbeten i Riket blifvit in-

^

lemnade, for ar 17495 fä tillätes mig nu, at åter

uptaga och närmare jåmfora de proportioner, lom
i andra Länder blifvit i akt tagne, emellan hela

folk -hopen och de årligen födda barnen, med
den hår i Riket befintliga, hvilken jag fift alle-

naft af några fmå Soknars Fortekningar måfte

fokai

Når fumman af alt Folket i deffa Låhn, fom
Sr 174P blifvit räknad, ftålles i jåmtorelfc emot
lumman at alla inom famma år der födda barn,

år den förra gånger ftorre, ån den fenare.

Men tages hvart Låhn for jfig, då gä fomlige li-

tet ofver och fomlige litet under denna propor-

tionen. tJti Upland ,
Södermanland, Nerike

och Wermland , Öfter - och Weftergothland

,

famt Smälcn och Wcfter- Norrland, var pro-

portionen litet ftorre ,
nämligen fåfom 30 eller

31 til I. /

Derem<*t f6rhollo de lig i ^kåne, Wefter-
Votten och Finland, allenaft fafom zf eller z6 til i •

Weftmanland och Dalarna hollo medelvågen.
Om det framgent {kulle få förhålla fig idefTa

Landfkaper, blifver frågan, hvarfore fortplant-

ningen går trögare uti de férra^ ån uti de fenare.

Om
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Om förökningen genoni födda varit ofver hela

Riket lika llark , fom i Finland , fkulle det året

och kan hånda ärligen ^ ofver loooo barn meni
hafva tilkommit^ ån det verkeligcn fkedt, hvilket

är en ftor och eftertånkelig forliift. Landfkaper-i

nas (torre och mindre fruktbarhet tyckas ej hafva\

någon {kuld> ty Wefterbotten och ftorrc delen af

Finland komma ej i frucktbarhet up emot Skå-
ne 5 men likväl åro Invånarcna på alla tre orterna

Ijka afvelfamme , fom i Ängland och SchJcfien (å),

Atftilnad uti Folkets egen fruktfanihet ar icke

eller dertil vållande : ty ofver alt Riket har for-

hållandet emellan de inom året födda barnen och
vigda Hjonc-Lagen varit ganlka nåra, fåfom 41
til 10: hvilket gifver tilkänna) at medelmåttiga
antalet af barn for hvart Hjone-lag i alla Sven-
fka Landfkaper, år 4 5 lika fom i Tyfkland och
andra Riken ).

Derfore kan råtta orfaken til ftorre propor-
tion at barn uti den ena Lands -orten ån uti den
andra

5
ej bertå uti annat , ån i flera Gifter-

mål ^ hvilket af Fortekningarna ftyrkes ; ty
i Finland förhåller fig hela folk - mängden til

antalet af Hic^nc • lagen , forh inom et år

blifvir ftittade , fåfom 108 til 1 5 men i de flårta

ofriga Provincier fåfom U(5 til i > hvar af följer,

at om Giftermålen i hvaijc Lands - ort hafva ail-

la år famma forhållande til menigheten , fom år

^749^ få åren fjette-del mera gift folk i Fin-

Q^f land

t) Kan^l Vet. Acad. HandL for "Juh Ang. Sept. inne^

varande ar ^ -fyag, \6q. (c) Ddrfammajfddes p, ijx

jdmfor SiisSMiUHS GottUche ordnung ^c.
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knd, ån i fex andra Låhn, fom eljcft innebaila^naftan

lika ftor myckenhet af folk. Denne undervigc

på Svenfka fidan , om han år beltåndig , lårer u-.

tan tvifvel hafva fin orfak uti Oeconomilka om-
ftåndigheter, fom genom tjänliga anftalter kunde
håfvas > emedan det år onckeligt , at fa frukt-

bårande Landikaper fom Södermanland och We-
fter- Göthland , Icunde tala rått lå ftark formering
af Fl)lk 5 fom Finland. Imedlertid kan hvar och
cn hår af fkonja, hvad uplyfning Fortekningar-

na kunde meddela, och huru angelägit det är,

at de Händigt fortfåttas. Det kulle jåmvål af

det ena arets Tabeller kunna nogare märkas, om
någon fadan fkilnad emellan Lands- orterna vål--

keligen hafver rum, allenaft man jämförde myc-
jcenheten af gift och ogift Folk lins emellan på
alla ftMlen^ men jag har ej tilråckelig anledning

dértilaf Baron Bielkes utdrag, utah finner al-

lenaft, at de ogihc åro, måft ofver alt Svea Ri-
ke vid pafs tre - dubbelt flere^ ån de gifte.

Det förtjänar ock med et ord nämnas, at

antalet af äkta barn, år 174P, var ej långt ifrån

cn femte -del af fumman pä alla då i Riket befin-

teiiga Hjone-lag, eller at hvar Femte Huftru
var våifignad^med lifsfiaikt, hvilket ock år van-^

ligafte ordningen i andra Lånder.

Hår år råtta ftållet attala om en anmärknings
hvilken i alla Lånder, hvareft någon gifvit akt

derpå, funnits träffa in, och fom med ikål af alla

rmfes for et befynnerligt prof af Förfynens {kic-

kelfe: j?!g menar, om den nära jämlikhet, fom
år uti antalet af GolTc- och Fliclce- barnj dock
iikvälfå, at de förre åro gemenligen något litet

< talrikare; Detta märkes ej få mycket uti frna
"''^

' \ ^
. ^ -For-

X

/



Odob: Nov^ Dec. zji

Forfamlingar, hvareft cj mer ån i,^ i eller ^5,00

barn ärligen Chriftnas : ty der händer undertiden^

at Flicke - barnens antal år rådande. Men om
flera Forfamlingar och år låpgas tilfamman, at

fumman ftiger til et eller några tufende barn^

få Goflarne genienligen ofverhanden. I London,
hvareft ifrän är 1619 til närvarande tid, allaBarne-

chriftningar med ätft:ilr\ad på Könen blifvit up-
teknadc, Vch dex^eft ärligen j c til 20,000 barn
blifvit döpte, har det ej cn enda gäng håndt, at

Flicke -barnen varit flera; men det har ock al-

drig håndt , at de varit mycket fäare. Emot
ICO at Man- kon hafva til det hogfta pp, och til

det minfta 8p af Qyinno • Könet blifvit burne.

Det famma (ker ock i Ty^kland^ Ibland alla de
folkrika Landfkaper och Stader, hvarifrän Herr
SiissMXLCH med mycken flit famlat tilforläteliga

upfatfcr for fleua år , har endaft Staden Niircn-
berg en gäng , fbland zi jp barn , fom blifvit föd-

de inom tvånne ar, råk^at ff Flickor mer ån
Goflar : på alla de ofriga ftållen har de fenares an-

tal varit litet drygare» Herr Malouin vittnar

ock 5 at det i Paris aldrig ilar felt (d).

Men huru mycket I^ilte- barnens antal plå-

gar vara ftorrc', deruti finnes någon (kiljaktighet,

hvilken til en ftQr_del bor ledas derifrån, at nägre
grundat fin rakning |>ä et ej tilråckeligen ftort

antal at barn , eller pa alt for tå är. vilje ej

uppehålla ofs med dem, utan ftrax anföra Graunt
{0) och Di^fiHAM (J) fom af Londons och några

Landt-^
m." "Il ~

I "I II
I I I II "

I

" ~ '

1
I

.

^ Uti des afhatfdlingar om epidemifka fjukdomar^famt
fadda och dnda i Paris

^fom dro införde fiti K, Franfka
yit, Acaé, Memoirer far aren 1746, 174*75 1748 orÄ

1749. (^) ObfervatioKs upon the Bills of IS/lorfals»

(/) Ph^ffico-^col IV. Boken,
{
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Landt -fFoifamlingars Foitekningar, for mer an^
|o år 3 flutit 5 at Goflarnas antal i Ängland för-
håller fig til Flickornas 5 måft fåfom 14 til i^^
eller vid pafs, fom 108 til 100. SiissMiLCH har,
genom en af ännu flera års och orters liftor utiokt
niedel-våg, funnit deras forhällande fäfom 11 til

20, eller iom 105 til 100 (g). I Paris hafva på
4 årblifvit födde 41 575 GolTar, och 3p6ip Flic-
kor 5 hvilka Tal åro fins emellaiT fåfom 104I.
til 1 00-.

( /
I

Hår i Sverige har man af fmå Fortekningar
tilforenc funnit en ånnu ftorre jämlikhet emellan
Könen. I Wefl:erås Stads och Lands - Fårfam-
ling hafva på zo år, ifrån ijz6 til och med i74f

,

blifvit födde juft p6f barn af hvardera Könet. I

Fahlu Stad hafva på fo år, räknade ifrån 16^6 til

i74f 5 ibland 7Pf3 barn , varit allenafl; 15 Goffar

flere ån Flickor. Samma likhet Wifvcr man
ock varfe pä en del af Tabellerna ofver fl:orfl:a

delen af Riket, for är 1749. Ibland t4 Länds-
hofdinge- domen, åro Nie , hvamti få lika ft:or

myckenhet af hvardera Könet blifvit fodd, at u-

ti dem alla tilfammans tagne , emot 1 52,93 Goflar

fvarat 132,77 Flickor, hvilket ar en mindre It--

ikilnad på fä ft:ort tal, ån nägorftädes tilforenc

blifvit anmärkt. Icke defto mindre, når alla Lähnens
barntilhopafummeras, var få mycket ftorre ofver-

Ikott afGoffår uti några Folk-rikare Landshofdin-

ge-d6mcn,at proportionen af deras myckerihet, til

barnen afdet andra Könet ofver helaRikct,rar fa-

lom 57 til 5Ö , eller iom 103 til 100. Genom fle-

ra års forfarenhet lårer formodeligen blifva afgiordt,

g} GottL Ordn, pag.



at Naturen 5
jåmvål i detta mal, följer i det når-

maftc famma ordning 5 här Ibm annorllådes. v

MInge hafva fokt utgrunda Forfynens affigt

med, denna lilla ofvervigt hos Man-fv6net, och
hafva måft Itannat i <^ct flut, at lom Månnerne
genom Krig, Sjöfart och deras mifta ofriga for-

rättningar lopa mera fara, än Qyuino - Könet

>

har Forfynen velat låta få mycket flera af dem fö-

das, til at derigenom bibehålla jåmlikheten e-

mellan Könen y hvilket låter fannölikt. Men om
det går ofver alt fä til, iom på de orter i Euro-
pa, hvareft man derpå var4t upmårkfam , nämli-

gen, at Piltarnc mera do i de fpåda är-cn ån Flic-

korna, hvilket ^Fortekningarne for år 1749 åfvca

ofverflodigt intyga j fä fynes affi^ten med flera

Goffars tödelfe derpå fornåmligatt hafva fyftat,

tt derigenom årfåtta deras fl:orre afgäng i barna-

åren. I fjelfva verket, och oaktadt at flcre barn
af Man - Könet födas , fkola bagge Könen vid if
til zo års ålder, gemenligen i alla Under vara

lika talrike, hvilket år et handgripeKgt prof af
en mild och vis Guds fkickelfe , til månnilko-
flågtets bibehållande och fortplantning.

Af denna Könens aårmalte jämlikhet tages

öck det kraftigafte ftäl, fom ännu kunnat äfFör-
nuftets ljus uptånkas, at be vila 5 det mäng-gifte,

eller tilftådjelfe at tiUika taga flera Huftrur, fom
i en flor del af verlden varit och ännu år i bruk,
ftridér emot Naturens ordning j ty i annor hån-
delie borde af Qyinno- Könet flera födas, om in-

gen Man flculle biifva utan en eller flera Makar.

Hår nåft flcal handlas om deras antal, fom
do, i jåmforeljre emcvt dfcin, {^m lamma år
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födas 5 och emot de qvarlefvande , af alla åldrafj
hvar vid flerc eftertånkelige och nyttige Aii-
mårkningär låra fSrefalla.

P. WARGENTIN.

; FöRSöK
Om

^kkplfrets vegetation , utan annor
Metall- blannlng.

Af

JOH. GOTSCH, WALtERlUS*

At fe en tung Metallifk kropp antaga eti Ve^
getabilifk figur^ öch våxa i gellalt af- mar-*

fa^ ull^ bufkaf 5 trån tned eller utap frukt

^

eller pä annat 'fått 5 det år en lak fom mycket
iornojer ogöner^j men tillilca förtjänar myckeit

tipmärkfamhet.
Sädana Metallifkä Vegetationer ^ finnas an*

tingen naturligen, hvilka Naturen fjeif 1 fin verk-

ftad tilredt > eller med konit gjorde^ hvilka i

Chemifternas verkftåder utarbetas.

De naturliga Vegetationer vifa fig i fynrier*

het yid dc ådlare Metaller
;j
^uU och filfverj oftä

ock
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ock vid koppar , hvilba Metaller åtven mårt:

finnas i naturen gedigne. De ofrige hela och

halfva Metaller 5 aro^ fa vida mig vitterligt, al-

drig fundne vegeterande^ fa framt icke nagoa
vetitabel Eifenbliithe (kulle kunna franltes : åro

och fållan och til en del aldrig fundne gedigne*

Sådana naturliga vegetationer kunna i atfkiiliga

Mineral- cabinetter befes.

Huru och pa livad fått deflc formeras : om
och huruvida de fåfom fullkomlige Vegetationer

kunna anfes eller ej^ det år en fak lom i brill af

tilråckelige obfervationer ej ånnu med nagoa
yifshet kan fågas^ Eormenes dock^ at ätmin-

ftone en del af dem^ åro verkeliga Vegetatio-

ner, hvilka på lika fått produceras ^ fom om dc

artificielle vid flutet anfört varder.

§.
^'

At vid detta tilfållet låmna en utförlig be*
Ikrifning pä alla känftiga Mineralifka Vegetatio-

ner, fom hittils åfo kunnige, vore både onödigt
och for vidlyftigt , liålrt dr afö äf Ghemifterne
redan tilråckeligen beltrefiie j men, at få myc-
ket tydeligareä daga låggä den (kilnad , fom km
vara emellan den jag funnit, och de förra, vil

jag allenall med få ord ^ dem til deras hufvudfa-
keligafte nåmna.

Jag indelar fordenfkul demed kånft gjorde M<?-
tallifka^Vegationer, i anfeende til tilredning^n, i

tvånne flag^ alt efter fom de. fke antingen torrt

i eld , eller i nigot menftruo uploile^
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Torre i eld befinnas de mineraliflva kroppar
pa tvänne flags vågar kunna bringas til vege-

tation,

I , Genom Calcination > ål få vål en del Mc*
taller^fom Malmer hållas i en proportionerad eld-

grad, uran omrorning. Af meiailerne har man
excrhpel afTenn och Zink fammanblandade, famt

af Nickeln, hvilkens vegetation är belkrcfveni

|C. Acad. Handl. 17; i p* 289. Hit kmma ock

de bekanta Zink-blommor foras, med flera. A£
Malmer, har man exempel få vål af den Malm
fom finnes i Los Kobolt-grufvor , utur hvilken

Nickeln bekommes och beikrifve^. i K. Acad>

Handl. lyfi p. zSr&c^s fom af Rothgylden-

Ertz , hvilken genom 5 a 4 veckors eld efter

hand okad , få tvingas, at filfret derutur up-

llvjuter fom hår , och liknar det naturhgen växan-

de här-filfver.

z. Genom Smältning-, då de renade Metal-

lerne, ftraxt efter fmåkningen exponeras i en ha-^

flig köld , eller med kallt vatten bcllänkas, hvar^

efter de uppöfa och mer eller mindre Facettera*

Med de i mgöt menftruo uplSfte Metaller^

gora^ vål de vackrafta och itårlla vegetationer,

dock ej alla lika. Deffe kunna i gemen foraä

tilFyrahanda flag, i anfécndc til tiiredningen dch

iolutionen, och åi^o följande-

' j. Forråttas Uplosningen med SvafveU fä

finnes^ at Silfver dermed uploft oeh f4ryandlat

til en art afGlas-errz^ iipvåxer fom hår-filfver^ fe-

dan ut'Ur famma artificiella Glasert5&> vid lindrig



Oélob. Nov. Dca 257

eld, fvaflet blifvit afdrifvit. Det famma fker

med naturlig glas^ertz 5 om den få handterades
,

fom oni Rothgyldcn (§. 4.) omvordt år» :

z. Sk^r uplosningen med Qvickfiifver
, ge-

nom amalgamering
,

vegetera gull och filfver^"

mer och mindre 5 alt etter tilredningenj hvilken

cn del forråtta med digeftion och dellillation : en
del endaft med långvarig och ftark digeftion af

amalgada, i cn hermetice ligiilerad glas-kolf.

3. Genom uplolning i Skedvatten, forfårdi?

gas af filfvcr, med tilläggning af qvickfilfver,

den hos Chemifteme nog bekanta Jrhor Dlana^
Tilredniiigarne hårtil åro atfkillige j gå dock alla

hufvudfakeiigen derpäut^ at filfver fkal i Iked-

Vatten uplofas, folution med vatten eller annan
liqvid materia forfvagas, öch fedan qvickfilfver

tilläggas. HoMBÉRG brukade amalgameradt filf-

ver få til uplasningeil föm vid tillåggningen
^

hvarigcnom han på kart tid årnådde vegetation.

Heinsing brukade famnianfuiålt tenn och filfver

til uplösningen, och amalgameradt qvickfilfver

med tenn, eller ockfalt-laka, lom vål med fådant

amalgama blifvit rifven , til tillåggningen, I

Htjloire de fAcmL Roy. des Scienc, de Berlin , for

år i74f 61 berättas 5 at om filfver-kalk uplofeS

i fpiritu Salis Ammoniaci eller Stink - fpiritus,

och qvickfilfver tillåggess lå Ital vegetation Ike

rått fort och vackert.

4. Når de Metallifke kalker (Calces Me*
tallorum ) fom eiter Metallernas i fina rienliga

menftruis gjorde fölutiöner åro ^ efter famma
menftrui afrokande, vid lindrig varma qvarlem-
nade, uplofas at Liqvore Silicum, årnäs då den
bekanta Glaubers vegetation, H detta fåttet

R VCgG-
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vegetera alla Metaller. Blandas Liqvor filiciim

med 01. Tart. perdel. bvilken af mig kallas hvit

Vinftens- Olja, til en (killnad ifrån den mörka
brmiadeftillerade Oljan, likaaf hvai^era^ få ve*

getcra de Metallilka kalkarne fortare.

Defle åro de hit tils bekanta Vegetationer j

de Alchemiflifka, mig obekanta, lemnar jag til

andras tydeligare förtäljande, ån hit tils af dem
årlkedt. Half-Alchemifternas vegetationer,dem
de trodt fig finna i Regulo Antimonii, härHyta-

måft af deras egen inbillning, och bcllå ej i Me-
tallernas vegetationer i Regulo Antimonii , med
hvitken han blir pr^cipiterad,utan i des ^'gen na-

tur och renhet
, hvaromjag tordetta yttrat min

mening i Epbem^ Nat^ Curiof. FoL IX.

§V 6,

Den Vegetation jag obfervcrat, år följande:

Rent qvickfilfvcr , få mycket man beha-

gar, uplofes i tilboi^lig qvantitet af ikedvatten, och

låter man det ftå fedan i et cvaporer - glas i Sand-

Capell at koka, til dels qvickfilfvret til en (lor

del, fom en hvit kalk tallit på bätten. Sedan

tages glafet forfigtigt ur vårman, och flås deruti

rent qvickfilfver , lom ftraxt faller til båtten un-

der den hvita qvickfilfver-kalken.Sedermera fqval-

pas akrammans val om , och lutas glalet hit och

dit, at den hvita kalken får fatta ng fomligftå-

des högre och annorftådes lågre, få at han ojåmt

tackar glas - båtten. Änteliga täckes glafet med
loft papper, fom dock litet kan faflbindas, och
flållas i et par Månader eller mer, i kallt rum, at

cvaporation må fkc långfamt , fä finner man ån-

teli-

v
I



tcligen^dct qvickfiltret forfig fjelf 5 utom annor

Metall-blanning 5
vegeterat, ftundom få val

med gröna fom hvita trån , ftundom endaft

med hvita, allaofverft up i toppen beprydde med
et litet glånfaöde klot eller åpple, af rent qvick-

filfver.

§-.7-
Hvad deffe Mercurialifke tråns befkaffenhet

angår, få år dervid följande at mårka;
I. De gröna trän , fom ibland vifa

fig 5 åro tjockaft och ftorft, ofta til halt tums
högd , och af den tjocklek , fom et lagligt halm-
fträ, våxa på de ftällen der kalken kommit at fam-

la fig i nägon hog. Begynna fordenfkul dcfTe al-

tid at våxa, medan ånnu något flcedvatten år qvar-

ftående nedan om den hogd, utur hvilken de up-
vuxit. Defle äro, til utvårtes anfeende

^ lika

fom med en tunn glånfande qvickfilfver-hinna of-

verdragne 5 fom båft med microfcop kan fes,

och amen del jämnare och lika fom bukige, en
dei knutige , lika fomEqvifetum. Til inre ftru-

ärurenåro de tjockare och ftorre trån inuti ihaligCj

innehållande i famma cavitet rent qvickfilfver

,

hvilket år det famma fom genom liten opning
blänker ofverft up i toppen. De trån fom fynas

knutige, hafve få många caviteter fom knutar^
hvilka caviteter med defle knutar åtlkiljas. De
fmalare trån aga ing^ fadana caviteter.

z. De hvitare ttin finnas oftare och mer ån
de förra : åro ock meren<}els både något ftåckre

och fmalare, h vilka jag ock ånnu ej funnit ihåli-

ge, oanfedt dc allahafva, lika fom de förre, of-

verft i åndan en liten (kinandc qvickfilfver-

droppa.
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5. Sedan alt fkedvattnet evapörerät, fynési

qvickfilfver - kalken i Superfieie glånfande Yom
falt 5 och år fåledes kalken takt med et mercu-
rialifkt cryftalliceradt lalt^ fom beftär af qvick*
filfver och Saltpettcr - fpintus , och på detta Tal-

tet ftä delTe omtalte trån fä fall , at om glafet

vandes up och ner, falla de dock icke derifi*ån y ej

eller faller Jen nog eljeft tunga qvickfilfver-

droppen ifrån fin ftam 5 ehuruvål han fittcf bai'

ofverft up i andan. Äro dock delTe trån ej fi^fta-

re, ån om man flar litet ljumt vatten til roten af

dem, få falla de ftraxt neder.

4. I varmt vatten uplofäs alla deffa tfan^

dock långt fenarc åii fjelfva qvickfllfver- faltet.

Vid delTe uplosningar coagulerar fig något, få val

af fjelfva tråden fom faltet , til engrå-gron mate-
ria, fom flyter på vattnet tmder vårman , dä i

famma vatten år något adftringerande , fäfoni til

exempel Thé

:

f . Laggas defle trån på en fkcrfvel , fom
fåttes Tedan i Prober-Ugnen under muffelnj få

börja de forft at koka ^ lika fom vi6trill i borjati

kokar* Efter kokningen bli de fod-gula, och om-
fider, vid något ftarkare eld,- blir alt på fkeff-

veln ofynligt , fedan den roda mercurialifka kal-

kep blitvit i rok förvandlad.

§. 8.

Af delTe i foregående paragraph anförde

Ron ochObfervationer , tyckcs/oljande flut kun-

na gioras :

a) At delTc mercurialilke trån, åro af en

faltartig natur, emedan dé åro i vatten uploflige

C$r 7t^^«4- ) > beftå endaft af qvickfilfver och
fked*-
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fkcdvatten , fom deras forhållande i eld defs-

Utom intygar (§. /n. f),
At den gröna färgen, hvilken ftun-

dom vifar fig, torde hårflyta af någon fråmman-
de inblanning i fkedvattnet 5 hvilket dock til

närmare underfokning , tils vidare lämnas.

A t förklara^, på hvad fått de Mineralifke Ve-
getationer fke, håller jag onödigt at upråkna an-
dras meningar, fom endels genom cryftallifatio-

ner, endels genom prsecipitationer, eller pä annat

fåttdem förklara. Min mening vil jag kårteligen^

i anledning af de vid alla vegetationcx* gemen-
famma omttåndigheter andragg.

Vi mårke tordenfkull

I . At fom alla vegetationer fke antingen torre

i eld, genom calcination eller fmålning (§. 4.)
eller da Metallerne i något menftruo blifvit up-
lofte (§§, 6.), det fåledes någon gemenfam,
och nåltan på enahanda fått agerande kraft måtte
finnas få i elden eller vårman fom i menftruis,

hvilken til fådana växter något bidraga måfte.

z. Det alla Menftrua genom hvilkas tilhjclp

dcfle vegetationer fke, aga i fig fjelfva mer eller

mindre rörlige delar, fom genom deras evapora*»^

tion och utdunftmng formårkes.

3. Atdet vårkeliga gifves någon attraétionfa c4
mellan fjelfva particlarna af Metallerne, fom c-

mellan dem och deras menftrua> hvaraf, vid alla

folutioner, en invärtes rorelfe forfporjcs, famt
under den famma rorelfen, at de Homogcnifka
particlar måft med hvarandra combineras^.

4. Det de Metalliflca particlarne i anfeénde til

fin tyngd 3 for fig fjelfva c] få låttcligen at eld

R 5 och
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och venftruo uplyftas kunna, déreft icke eld-

graden år defto ftarkare, eller de af någon vola-

tilare dem uplyftande och medflåpande materia bli

Underhjelpte
, på famma fått fom vid Metallernas

fublimationer märkes*
'> Håraf tyckas de mineralifke Vegetationer,
p2L följande lått, båft kunna förklaras:

^) Til de Vegetationer, hvilka efter fmåltnin-

gar (§. 4. n, 1. ) underftundom fig vifa, lårer

jknapt någon annan giltig orfak kunna anföras ^ ån
eldens drifvandc kraft , hyaraf de Metalli-

(kc particlarnä, mer eller mindre updrifvas
,

men i anlednig af fin attraétion til hvafandra och
fin tyngd ånteligen ftadna, och af den häftiga

kölden i famma form ftelna, fom de fåledes up-
lyftade varda. Om kokande liqvid materia åfven

få fnart (kulle kunna bringas til ftelning, fom eli

fmålt Metall , få förmodas, det fådane vegetatio-

ner ej IkuUc va>a fållfynte»

JB) Hvad de Vegetationer angår 5 hvilka ge-

nom calcinationer frambringas (§. 4* n. i») få

tyckas de af enahanda orfak liårrora med dem
,

hvilka genom folutioner af Svafvel och Qyick-
filfver ( §, f, n* i och 2.) produceras , hvilka ej

annorledes ån en fort at fublimationer anfes kun-
na, i hvilka de mera Volatila, fvavelartige , mer-
curialiflke, arfcnicalifke och zinkartige particlar,

högre eller lågre, mer eller mindre med fig up-

tyfta och til en del volatilifera de combinerade

tyngre metallifka particlar. På famma fått, fom
vid alla andra artificielle fublimationer fker, då

mm uphorer med eldningen innan all fublimation

år åndad , man altid något lika fom hår , ull eller

j-imfroft, alt efter fom blandningen vairit, i fu-

per.



pcrficie af den blandade Ma^^an5 på batten blir

varfe. Om icke de naturliga mineraliflca Vege^
tationer (g. 2. ) åro, på lika fått^ både mojeligc

och vårkeligc , lämnas derhän , til vidare ut-

roning.

C) Hvad de ofrige Vegctationernc betråfFar^hvil-

ka medelft tjänliga folutioner fkc (§. f. n. 5 och 4
g. 6. ) 9 formenar man dem^ i anledning af det nu
redan anfört år vid de ofrige vegetationerne, få-"

lunda produceras 5 at, då en mera fluid och vola-

til materia fom år i menilruis , blir combinerad
med en tyngre eller faftare af metallcrne, til h vil-

ken hon äger någon attraétion, då Iker, under
^

den invärtes rorelfen, fom vid denna förening al-

tid år närvarande, at når den Fluidarc materien

cvaporcrar och til en del bortdrifves,hon, i anled-

mng af attraétions - kraften 5 tor ock hånda, undcr-

hjelpt af någon fig uptrångande luft , litet uplyf-

ter de tyngre metallifka particlar, hvilka dock,
i anledning af fin tyngd^ fnart ftanna, och i anfe -

ende til fin connexioh med det qvarblefna af

menftruo, med hvilket de formerat et metallifkt

falt, antaga fåledes en folid, och af denna påber
-gyntafublimatton, lika fom växande figur > hvilket

pck beftyrkcs af (§. 8. Ht. e.) Detta af fittmå-

fta menftruo befriade och påbegynta mineralifka

Vegetabile, abforberar utan tvifvel federmcra
efter hand mer och mer af den qvarftående folu-

tion 5 af hvilken de metallifke particlarne Hanna \

vid de förra , fedan de fluidare och mera
volatile particlar evaporerat ^ och fåledes forme-
ras alt efter qvantiteten och de nyfs växta tråns

ftorre eller mindre abforberandc och attraheran-

de, ftorrc eller mindre trän, mer eller mindre
knutige. R 4 Hår-



t64 1754- Odob. Nov. Dec.

Håraf har man lått at igenfinna orfaken,
hvarfore Arbor Dianae fortare med Spiritu Salis

Ammoniaci ^ fåfom et ftarkarc volatiliierande me-
del, ån med flvedvatten, kan produceras (§.j-,n. 5.)

Vid den Glauberianiflke Vegetation (§.f .n.4.)

ar ingen annan fynnerlig fkillnad at mårka, i an«

fecnde til orfaken, ån at Liqvor filicum bor an-

fes fåfom et medel, hvarigenom en dylik fubli--

mation, fom formålt år, prodiiceras^och tillika de
metallifka particlar combineras , i anfeende til be*

målte liqveurs glutinofa och hårdnande natur.

Sluteligen kan man hårutaf finna, det alla

mineralilka Vegetationer kunna och bora anfes

fåfom en fort af Sublimationer, til hvilka knapt
något annat fordras, ån forfr, at någon volatil och
evaporabel materia blir med någon tyngre och
faftare val förenad ^ fedan , efter den Volatilarc

imateriens afdrifiiing eller bärtdunftning denqvar-
lemnade maflan kan antingen af fig fjelf få encry-
ftalHnifk geftalt, eller dertil hjelpas med något
glutinofi: och hårdnande medel.

Huruledes , af dylik orfak , alla falters ger-

minationer fke : huruledes alla de vegetationer

produceras, hvilka om Vinter-tiden fynas på fon-

ftren, vid hvilka den yttre cönglacierande luften

och kölden bor fåfom et figerande anfes, -och

den inre vårman fåfom dritvande de låtta vaporer:

huruledes det , et vegetabile nog liknande Mö-
gel, af evapprable och terreftrifkc particlar com-
binerade, produceras, med mera^ dct^år for vid**

lyftigt for närvarande tilfålle mera omröra.

Uplåfit, den 26 OéloK

Ny

\
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Ny mrättmng af Våder-Ktor ock högar

id Sädens torkning och tråfkmng

:

af

Magnus Stridsberg.

Emedan figurerne hårofver åro nog tydeligc,

få fogas dertil allenaft följande karta be*

fkrifning:

Tab- VII ,
Fig. I. Är cn fexkantig Vader-

Ria, iz alnar i Diametei-, beftående af Tex ft^c*-

ken horn-ftålpar^ palnariänga, ochen hjart-ftack

fom år i^i alnar lång, hvilka fedan dc äro på in^

nan fidan bårade och med ftadiga granpinnar for^-

fedde, fom figuren vifar, famt når de blifvit

bråndei ftor-åndan, ncdgråfves i alni jorden, re-

fas lodrått upp och val omfkolas. Derefter bin*

das de ofvantilhopa med tak-fot och fparr-verke^

hvars resning vifas Fig. och hvilken efter van-

ligheten betäckes med halm. Sedermera huggas
fido - Itångerna til reds och låggas , åfven efter

anvisningen i Fig, 1 5 på forenåmde pinnar, få at

Rian med dem blir innefluten, med den fkillnad

emellan hvar ftång, fom år jämlik med fådes-ban-

dens diameter, DciTe ftånger bora vara barkade
och vål torre innan de brukas* Jåmt med takfoten

inuti
5
lågges ock en botten, dock ej tåt, af låmpe-

ligt virke hvilken botten forfes med en öpp-
ning, fom ikonjes vid a Fig. z, hvarigenom half-»

torr fåd kan uptagas och den ofra få kallade vin-

den dermed upfyllas. Sift forfes hjårtiläcken med
tvånne jarngrepar , fom fåftas dera midt emellan
takfoten orch jordbotten : item förfärdigas tvånne

R S i^än-
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ilåni^er af fex alnars långd , hvilka i ena åndai)

tcflas med jårn- hakar, fom kunna inhåftas uti

berörde grepar, i få måtto, at ftångerna likafullt

kunna ä hvar fin fida om hjårtlläckcn vridas åt

hvilken led man vil, och med den obeflagne ån-

dan läggas pl de andra fidoftångerna vid någon-
dera ftolpcn» Defle rörlige ftånger^ hvaraf den ena
flconjesvid b.b.Fig, i, tjånaat derå lågga et bråde
til någon ftållning for karlen at ftå uppa, få långe

han mottager fådesbanden och uplägger dem pt
de oira orörliga ftångerna.

När nu alt fådant år färdigt, inbårgas nyfs

(kuren fåd, utan fara, i deffa Vader - rior
, pä

följande fått: til fådes - bandens bärgning i den
öppna Vader -Rian eller på ftångerna, tordras,

-utom korarnc, x:ne perfoner, nämligen en karl

fom upfånder bandeaoch en fom ftår pä nyfsnåm-
de ftållning, tager emot dem och lägger dem pä
fidoftångerna, uimed hvar andra, i få måtto, at

banden brytas midt u|)på och axen vetta in meix,

rot- andan af bandet utat, få at den fluttar utfore.

Dervid tages likväl i akt , at vifta opningar lem-
nas fria for fådesband på ftångerna, gent emot
hvarandra, fä at luften får fritt fpela genom ri*

an: for fiuuma orfak (kull måfte ock de nederfta

fidoftångerna vara en aln ofver jordbrynet: åfven

fom ock vifta gluggar bora inråttas under takfo-

ten at få luft in uti vinden. I nodfall, och dä

våtan är långvarig, kunna de våta banden uplofas

och fåden läggas lofare på ^ftångerna , men fedan

makas ihop få fort axen börja torka, få at mera
fad kan efter handen inrymmas och fåledes frålfas

från maltning. Forledne hofte-tid fom var nog
rågnaktig, fick jag båft röna nyttan af detta mitt
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påfund 5 hvarforejag och funnit, at Allmogen nog
hägfålles deråt, ånÖkont hår i Landet brukas hål-

lior, fom långt båttre forvara fåden, än den täck-

ning och hattning'5 fom annorilådes i Landsor-

terne brukelig år.

For otrigt har jag funnit, at en Vader -Ria
af forefjkrcfne ftorlek kan inrymma : nåmlligen på
Vinden - - 20.

På Stängerna * yz.

Och neder på marken viti hjårtftåcken 8.

Summa Skylar 80.

80 Skylar a ^ t:na^

Råg på Skylen gor

per medium - * zo tunnor.

Hvad trofkningen ^idkommer, få kan man
forratta den antingen pa en vanlig loge med ila-

gor, och der bredcvid eller åalla fidor, i ftållet

for kdu*golf upfåttafå många Vader - Rior , fom
behofvet fordrar. ÉUer och kan man inråtta en
fårfkilt loge, I hvarå man kan trofka , dels med
häftar och vagn, och dels med flagor tilfldftes,

ibm nu kommer at befkrifvas :

I ^ig»
3 loge af 3|: alns bredd och 40 a

fo och flera alnars långd, alt fom man har råd

och lågenhet til , faft en liten del af fådan långd
har kunnat rymmas på ritningen : a. a. &cc. åro

upflagnc luckor når man vil trofka, b. b, årfjelf-

va log-golfvet, c, c. åro broar på åndarne, dar
vagnen ftannar och håftarne omfpånnas : d. år

tröfk-vagnen. Men a, a, a* Fig, 4 vifar utligten
når luckorne åro hopaflagne , fom tjåna til tak
ofver logen. Jag har brukat dem 7 alnar långa
och zi alnar breda , famt forfedt dem med goda

na-r
.1 I
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mrar ock gåiig-jcrn, utom det dc bora val tjårq^s

for varaktigheten {kull. Utom defs kan ock en
Ilik loge, om Sommaren nyttjas at torka fpanne-

TOal och humla uti , med mera. Annars kan åfven
denna byggnaden båttre begripas af ritningen ån
af vidare befkrifning. Efter de Ron jag anftålt

rned ilik inrättnings kunna 400 tun:r iåd, på 30
troikc-dagar 5 det gor 1 3I tunna om dagen 5 afö
perfpner, och et par häftar, uttrofkas, då lo-

gen år 100 alnar lång, och har 10 Våder-rior pa
hvar fida efter längden , S alnar emellan hvardera^

få ftora fom fagt är. Deraf kan altfå (konjas,

hvad formon flik inrättning flcuUe åftadkomma vid

flora Gårdar och Säterier. Men de mindre Hem-
nian och lågenheter kunna betjäna (ig af Vader-
Riorne med ftor fordel, och trpflka med flugor, på
de vanlige logarpe : allenaft de forfe fig med cn
låtter ftega, klådd med grof våf, at der på, til

undvikande af fpillning, bara fåden från Riorna
til logen.

Eljcft vil jag kårteligen beflcrifva, huru jag

anftåk trofknings - proceflen med häftar och
vagn jåmte flagor på de långa logarna. Man
börjar at käfta fådesbanden på logen utur de Va-
der -Rior fom nårmaft äro åt andarna, och fedan

éc äro uttrofkade , far man fort med de ofriga,

fä at man flutar med de medlerfta: och den ut-

troftade halmen lågges efterhand i de torna Rior-
na. Sex perfoner bora ^^ara vid detta arbetet, i

det at fyra hjon käfta fådes- banden in på logan^,

famt bara dem til medel -delen deraf, der två

hjon åter lofa upp och breda ut dem, två band i

bredd , och fä mycket uppå hvarandi^a efter läng-

den 5 at axen af de feaare 5 råcka til halfva
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Ungden af de förra banden, och fa vidare tillo-

gens andar: dock lagas få, at axen vikas nå-

got in fran log-bråddarna. Når bredilingen åt

färdig, och håftarncårö fpåndc for trölk -vagnen^

kores han från bron utåt logen til den andra bron:

dar hän icke Vandes, utan karlen rycker up fka-

kel- kroken, Vänder om håftarne och nedfäller

berörde krok i den andan på Vagnen , fom vetter'

åt logen, fåtter fig fcdan på vagnen och åker fam-

ma väg tilbaka.
^

Med denna fram -öcli åter - korfslen fortfa*

res i tima, foril i fakta mak, men ledan halmen
lagt fig lieder, kores i lunk, och når det år bellalt,

komma fyra hjon, at trofkä med flagor, under det

at vagnen kores åter ^tima. Defla trolkare bör-

ja tva pa hvar anda och motas til flut midt på lo-*

gen. De lliga til iido och innehålla några flag,

lå långe vagnen kores forbi'^, men fedan fortfara

de med arbetet, fom fagt år. Når delte trofkare

mots åt
,
uppehälles med korning och trofkning :

hvarefter halmen vandes om och en lika trolkning

ater fortfåttes ^ tima, eller til défs fåden fin-

nes vara aldeles urtroitad , och få vidare med
de följande lagen. Medan korandet i forfta ^ ti-

manpåftär, inpacj^as den redan uttrofkade halmen
i en ledig Ria.

Hår til bor jag ock foga några påminnelfer,
fom rora fjelfva Riorna. i:o, Tomten dar en
flik, Rie- byggnad fkal anläggas bor cga någor-
lunda fåft grund , och vara tri for vattenfqval,
eljer ock hjälpas genom dikning. 2:0. I båtten

på de hål, fom gräfvas forftolparna, bor låggas en
flat ilen, for bättre ftadga fkulL 3.0. Jordbott-
nen in uti Rian bir litet höjas up och lerflås, ät

hm

i

^

'

„ j
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han blir flat, få at fåden fom dera faller vid ner-
tagningen^ kanhopfamlas och forvaras. 4:o.Korn-
fäden kan låggas på vindarna^men Rag och Hvetc
påftångerna. f:o. Den, fom ej hinner aftrofka fin

fåd for ån fent .om Vinteren^ bor med halm ftop-

pa igen alla luft-gluggar på Rian, få at fno ej må
yra dar in, eller foglar göra fkada. 6, Vid in-

bärgningen lemnas et helt fkifte emellan två Rol-

par ofatt , til defs det åfven kan med fåd tiltåp-

pas efter fluten (körd. 7:0. Hela byggnaden in-

neflutes med en ftadig gårdesgård, forfedd med
två grindar, for in- och utkorfel.

Om denna nya inrättningens gagn och f6r«

mon, hoppas jag ingen lårer tvifla, lom befin-

nar, hvad fara manioper at fä fkåmd fåd när orä-

der infaller , och hvad anfenlig tid 'och moda
troflcningen kallar, efter det vanliga bårgnings-

och trofKC-fåttet. Hvaremot det är uppenbart,

at man altid år fåker om ofkåmd fåd , och at man
vinner både i tid och arb.etc

,
genom denna in-

rättning.

Men på det at ej eller någon må rådas fore,

at omkållnadenrne vid byggnadea fkola vara for

dryga :^ v'i\ jag upfora huru högt de kunna fliga

hår i Ångermanland.

zo Vader - Rior af forr befkrefna

ftorlek a fo Dal. « - 1000^

100 Alnars Loge med huf-taket,

item et Kalt - hus och en tro-

^ke - vagn 5 tilfammans' - - 1000.

Summa DaU K:nt. 1000.

Som nu ofvan vifat år , at detta år en bygg-

nad for 400 tun;r Ipanmäls bärgnings iå hem-
/ ftål-
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ftållcr jag, om icke en vanlig ladu- och loge-

byggnad, for flikt quantum , IkuUe komma på

långt ilorre omkåilnad.

Emot Rok-Riornc , hafva defla rior den for-

män, at der til ej bchofves ved 5 fom fäanrenligt

åtgår, til Ikada for fkogarna, uti de förra : at

halmen ej Ikåmmcs af r6k> och at defle Rior cj

åroi fara for elds-vådor, emedan aldrig någon

eld uti dem behofver nyttjas.

Uplåft, den 14 Dccnmb^
^

^ ^ r—.^

Chirurgilka

RON och ANMÄRKNINGAR,
af

Olof Acrel*
ho. Om en fälljam och hit tils ej bejkrif-

ven Fingerjjuka.

Ganaritium , det vi allmänt kalle Fulflag och
Tyfkarne Fingervurmj år både til orfaker^

kånnetckcn , tilfallen , utgång och bot
nogfamt bekant. Men den fjukan, fom utan van-

liga och fynliga tcken, i flera år, plågar mån-
niikan med vårk i en finger- eller tum -anda, och
uplofer omfider benleden, til kott , fett eller lim

år få vida mig vetterligt , hittils hvarken befkrit-

ven eller upteknad,

Dcrifrån undantagas likväl fådana benens
fjukeliga fåråndringar , til en del eller ofver hela

kroppen, oftes^farcofes kallade, hvilka i de' Lär-
das Anmärkningar igenfinnas. Benen forbyta fig

fmäningom til brolk eller kott^ For något mer
ån et år fedan, har HerrHEviN genom fkrifvelfc,

til Kongl Academien berättat, om en qvinna i

PariSj

\



tj^t 1754. Odob, Nov^ Dec*

Paris 5 fom i denna omftåndighet 5 efter obeflcnf-^

Velig pina^måfte fatta iifvet til.

Frän torr benröta (caries ficca) äf fkoi"biug^

frant:^ofer ^ kråfte - ellet fcrophel - gift ^ år denna

]åmvål Ikilgaktig, i det de förra ici^e långe eller

flera åi' döljas 5 forrån de yppa iig, genom updrif-

na bcnknöiaf , rned eller utaii hctta5 färnad och
hudens genombrotts

Merendels fiftä tum ^ eller fingerleden, an-

fåttes af en orolig och pinfam värk , fom låmnar

iindertiden liteil hvikj tnen icke llåndig fred^

forrån finger-andan med benet bärttagcs eller mån*^

nifkan genom annan ådragen ljukdom bortdor

med finger- plågan.

Fyra fädana finger-fjakorhaf jagfedf, hvil*

kas tilfållen och plågor fäilåra liknät hvar andra,

at en endas beCkrifning tjenar til deofriga. En
af deflafjuka åi* redan dod med fingerplågan, dock

af annan fjukdöm. De andre åro botade med fin-

ger*ändai'nes affåttande*

Herr Archiater RoséN*^ fom fårdeles vårdat

fig öm den ena fjuka, hvars beflcrifning hår i

fynnerhet iipgifves^ har behagat meddela följan-

de omftåndeliga beråt^elfe*

OmiSommaren öch Höftetiden* Ir 174^^ för-

markte Patienten någon liten Hicknings af 2a

5

minuters omlopp hvarje gäng , uti vånftra lill-fin*

gret, omkring nagel-roten ät den^ yttra fidan af

fingret och nageln. Detta tog få fmånin^om til|

hällandes upp 2,5 3 a 4 veckor emellan fa at^ då

jPatienten federmera fram i året 1747 fänt fig fått

någon fynneriig paffion i fingret, var han icke i

ftåndat crhindra fig^ dä det aidraförft börjades

,

mycket mindre at yeta den ringalte grund och
or*
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f

orfak dertil. Stickningeti blef alt ftarkajfc, med
orahet ofvcr i^agelen och yttra delen af fingret 5

dock fom det paftod ftundom i ^ a 5 timar

ibland -| a ^ tima, ja ofta allenatfc några minuter , /

famt gjorde få lång tid emellan 5 til flere dagar

och oSa veckor 5 var Patienten icke få angelägen

om at foka någon bot.

Men då plågan mera oktes vid årets Hut 1747
och början af 1748 5

pålades Eraplaftr, de Ran^ '
\

c. mercur. detta fororfakad^ en ftor fveda i fingret^

fom ftråkte fig up i handen 5 hvartoré Patienten

efter et dygns förlopp nödgades aftaga plåilret,

då varken ftannade. Dock fom plåftret beröm*
des, brukades det val 12 a i f gånger inom ^ års tid,

men fållan ofver et hälft dygn i fänders emedan
det altid fororfakade få mycken vårk^ at Patien-

ten pl flutet inbillade fig, at plåftret flcuUe fora

fjukdomen up i handep. Men ånnu var bade
arm och hand fri från vårk, ehuru Patienten lik-

väl denna tiden bgrjade blifva om om armen , då
han om nätterna lade fig på vånftra fidan , men
om dagarna kånde han icke det minfta, dock hat

han ifrån denna tiden aldrig kunnat ligga på vån-
ftra fidan.

År 1749 och hälften af T7fo lopp förbi fåle-

des 5 at varken efterhand tilto/g ^ kom fortär^ i-

gen. Var liarkare och varäde längre, få at Pa-
tienten om Våren år 17^0 kunde plågas hela t a

^ dagarna i fänder. Han brukade Vened. The-
riac lamt at fåtta handen i ftarkt brånvin , Cam-
pher Spirims &:c. då fvedan val ofta på någon
Hund dofiiadc, men blef federmera lika ftark.

Om Sommaren år J7f05 under det han var
i Sto<;Jcholm5 rådgjorde han med några Herrar

^• - - '
: s '

^ . ,
^ -Me,
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Medici om fit fjuka finger, och brukade några

pläftcr, men alla fororfakade efter deras pälåg-

gande ftorre vårk ån forr , ^
tjr fortfors ej •

dårméd. Beaume de Meque påftroks federmerä

en lång tid , men utan nytta.

OmVinteren, åriyfi, kände Patienten al-

draforft fmå flygningar i vånllra armen, rnaR in-

nan på, i fynnerhet emot elakt våder, ocii-då

han 9m armen var tunt klådd j Fingret blef ockf

ä

ganflta 6mt at rora vid, få at då han någon gång

af fårfeende kom at ftotadårpå, gjorde det ofcr-

likneligen ondt en god ftund derefter j men i

ilåndig och lagom varma hade han anfenlig lila ,

.och nåiti^ri ingen vårk , allenaft ömhet i fingret dä

j^et vidrördes.

Qm Sommaren 175 1 brukade Patienten Lo-

ka kalla med flitigt påläggande af-Gyttjan> men

fant ingen ändring. Bruns-drikningen pallod al-

lenaft 1 4 dagar, efter vanligt bruk derftådes.

ijfz Om Vintren tiltog varken i fingret ocli^

armen flarkarc, ån torr, ftundom med fmå flyg-

ningar i fidan under armen. Efter förordnande

brukade Patienten 8 ap veckor en Decod, fom

Herr van Sviten in Not. ad Boerh. (kal omtala

for ben-fjukdomari men utan verkan: Det^ på-

llods, at han borde hålla uti dermed hela aret,

men fbm Bruns-driknuigen tilftundade , brukade

han uti f veckor Fahlu Surbrun, famt tillika uti

2 Månader fladigt Luthcns plåller ofvcr hela ar?

^uen och fidan. .

\ ^ . - ^

Öfvcr Sommaren har han betunmt hg tam-

meligen val både i armen och fidan , och pä myc-

ket långt håll iöke haft den ftora våfken, fom i

Vintras; doCk lika Imhet i fingret, jåmtc vark^

an
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In lindrlgare^ån ftarkare j båttre i varma ån i koldj

4ock ak for mycken hetta tåldes ej.

Utan pä fingret ij^ntcs icke det minfta tecken

til nägon fjukdom, ällenaft någon blånad under

nagelen, fom forft marktes , fqdan Patienten bör-

jade med plålters pålåggning. Kunde ej eUer

mårkaat fingret hittils krumpit ihop och bli{vi|:

mindre^ dock var huden, i fynnerhet innan på fin-

gret^ fom oftaft något hopkrumpen, tormodeligcn

af beftåndig vårmaj emedan fin^ret5af fruktan aj;

blifva vidrordt , altid lades åt fl^ta handen 5 och
denne wHter^ antingen med handika på eller inom
kläderna.

Patienten borde imcdlertid mycket talas om
curer^ibm gjordes med Eleétriciteten, refte fordan-

IkuU i Sept. Månad år ly^i til Upfala^ och bru-^

kade den pä fått fom följer:

Den 1 5.Sept.EleÄricerades med fprakningar of-

ver hela armen och lindrigt på hälften af fjuk^
fingret, Qm natten mcidde han val fom efter vati,f

ligheten nu några veckor förut.

D. 16. Eleariceradcs fom i går^ då man i fyn^

nerhet beflitade fig om at följa den ljuka Nerven,
% a 3 timar derefter mådd;^ ganfka illa. Eleftrice-

rades om aftonen^ Hade god lifa om natten.

D. 17. Eleftriccradcs med ftarka iprakningar

ofver armen, axelbladct och ryggen, men ofver

Jilia fingret helt iakta. Likaledes om aftonpn.

Befant llundom vår|^ i fingret , ftundom var
helt bl-af.

D. 18. Eleftriceradcs, fom dagen Brut , i fyn-

nerhet på andra Divifion af Nervö 4:to Axillari^

fom går oklufven til yttra delen af iill-fingret 3 ty

mm ment^ St f?k| ftod i 4enna gr^eiii Eftermid4
- S A dagen
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dagen cleärriceradcs^^pa fkmina fåtr tillika ^med
fmå fina fprakningar ifrån Tangentens lilla anda
ofver lillfingret näftan upp emot nageln. Om
aftonen hade han helt godt i fingret och kunde tåra-

meligen hFtrdt lata klämma och trycka det, få at

det ej på långt ^når var få omt fom forr. I armen
kändes ingen yårk , utan något eöda flygande då

ech då om natten.

D. ip. EleÄricemdes for och efter middagen

på famma fått. Mådde dprpå lika fom i går. Man
gjorde fig fordenfkul godt hopp af denna curen,

20. Eleétriceradcs f gånger, emedan fiere

Ipånningar kändes i fingret , fom genom eleftri-

ceringen likafom bårtdåfnade och varken Itil-

lades.

D. 21. Eleétriccrades 2 gånger. Mådde braf.

22. Likaledes.

23. Eleétricerades 2 gånger likafom förut,

ofver armen, ryggen och Axelbladet. Började

fä ftarka ryckningar i armen och ryggen, famt

fingret och; innantil på de 12.:ne nåfta fingren der

iiitil. Den 24 och af, på famma fått.

D.2(S. Electricerades likaledes 2 gånger. Kän-
de ftor värk i fingret och armen, fom holt litet

up ibland, men fcdan lika fvår i fynncrhet om nat-

ten. Den 27, fammaledes.

D. 28 och 2p. Uppeliolts med Eleétricerandet,

i ftanka at fe om någon ändring i varken Itod at .

förmoda; men befant fig likaledes fom dc torra

dagarna.

30* Eleftriceradcs åter 2 gångor. Hade
lifa i fingret och armen, få långe de voro vål

osiböddc j men vid minfta vådcrpuit börjades vår-

^ ken

is
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ken, i fynnerhet i åiidan af fingret med llorrc

ömhet åa torr.

Som Patienten fåledes af Eleétricerandet ej

Jiade någon formon ^ ty lemnades den, och i defs

Äåile brukades imme-bad en g dagar, men fom det

ej eller kmide (kafFa xiågon fårdeles Hndring, la-

des et Spanfkt fluge -plåfter pä yttra fidan af det

fjuka fingret , i tanka, at det fkuUe hår fk^fFa

famma hjelp , fom det plågar gora i början af ful-

flaget» Men åfvcn detta medel Var fåfängt. Fof
denfkuU och emedan varken f5rft tagit fin början

päyttxe fidan af fingret, få vidt fom halfva na-

geln gick, och varken långe ftått dar, innan han
gick upåt armen och axelen, den och åfven nu
aldrig begyntcs i axelen och armen utan altid

forft i fingret, råddes den fjuka at låta taga bart

den ytterfta leden af detta fingret.

Patienten var ej obenågen at följa detta rl-^

det, vårkflållighcten "kom dock at upfkjutasj ty

ofver den följande Vintrcn hade han mer lifa, ån

det forledna året, få at han allenaft vid vifla vå-

derlkiften hade känning i armen och fidiiii, fom
dock häftigt gick ofver, men i fingret hade han
den vanliga plågan, faftej få fvår fom tilforene.

Imme-cUcr ange- badet fom han brukat i Upfala,

nyttjades flera refor ofver Vintern med formon^
Pa fjuka handen bar han en fris-vante, och hade
altid ofver armen och fidan fris under linnet.

Men i Maji, I7f 3) tog plågan åter til, oeh blcf
fvärare, i lynnerhet dä väderleken var elak^ Pa-
tienten beflot fordenfkuil at följa det gifna rådet

,

och refte åndtcligen i dch tankan til Stock-
holm &c, &c.

,

S 3 Kart
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^ Kärt derpå hitkom Patiénten och^ i fam-
manräd med Herr Arch. RoseN, Arch. Schyt-|
%ER och migvbeftot at lata finger*åndarl aftaeasj

tva dagar derefter förrättades fadant i andi'a led-

gängéfn derifrän, af Herr Arch. Schytzér med
töitt biträde^ Vanliga vårkeri minfkades anfenli-

gen ftraxt eftér leddns affåttning 5 Men kånninr
gar i mindre grad varade ånnti, liklom i affkildé

finger-andan > Dock aftogo ock defla alt efter

tom bulningen okades och läkningen fkedde. Vår*
kén fofri förut kändes i axeln varade långftochriå-

ftan f>ä
4:de veckan ; På den f:te veckan eher

Öpdiation var all vårk båfta och läkningen, pa en
liten.opning når^ fullbordad^ Sårets fulla flutning

Jtntå liiid, fkeddé dock forft efter några månaders
fSrlö^p, fedan han frånvarande, några gånger djupt
|>åfatt helfvetis ften.

Fl aftagna fingef»åridan mårktés 1:0. at na-

eitt hit helt fall i kanterna runt omkring med
ludetlj Öieft Var på undra fidan ledig från defs

Vidfiln^éii^/faft det forat icke märkas kunde.
z:ö. Vid ofriga huden, fettet och fenornas fållen

intet önatlu-ligt > Men 5:0. fjelfva ben-rlederi fi-

flaPhaläriJi var åfvarkfter uj^fmålt och förvandlad

i féÉt ^ hVäfäf défs nu fynliga ihålighet upfyldcs^

ftttpt liknade äldeles' vänliga fetthinnan A-
åipöå.

feeliets fi|ur fadån föm Fig. i, Tab. VIII!
trtmåfkef : ^ andra ledén , ^ tredje leden , «r nedra

6tfh yttfa kanten, fom måft var bårtfråten och

émöt hVilkert nageln fades vara nedbogd > d, gro^

ptix iiväti fettet låg , é ofra ellér inrä kanten

,

fkarp och taggig af benets ikåtfratidc undi*r

potan.

Den
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Den tredje af deflarjuka^cn alderftigen bu-

ftru^ hade i p år hatt måil ftändig vårk i främfta

ledet af högra pekfingret. På de z fifta åren har

finger-åndan tjocknaldt och tillika blifvit tåmmc^-

lig genomlyfande, fatt emot dags eller ljus-lkenet

:

äftogs i ftårmftä ledgång firtlcdne Maji' månad
i Lazarettct- Varken ftillades, men uphorde ef

aldeles, forrån läkningen efter § veckor utom La-
zarettét vår fullbordad- Bén-åndan var, utom en
tunn (kifva vid nårmftajlcdgång , hel och hållen

uploft i et tjockt fegt och klart lim, ai färg pch
lladga lika med cryuall-våtlkan i ogat.

Derj 4:de ét gift Fruntimmer, några ock
20 år gammal, hade i 7 år haft lika pinfam vårk

,

lom de förra, i tum-åridan af h6gra handen. Lä-
kare - kånfteri h^r fig näppeligen något medel be-

kant , fom ej från början och under hela tiden

blifvit forfokt, at håfva eller lindra hannes plåga,

men alt truktloft. Denna tum-ånda var aldelcs lika -

til urfcendet med 4ch forfta af defla håndelfer,

utan hetta, rodna eller fvuUriad. Bak-lhdain åf na^,

geln var cndaft mer uplytt, ån fiff borde, få at

nageln ftupade litet bakifrån framåt. Jäg aiftog'

fingcr-åndan fiftlednc Junii månad i forfta ledgån-
gen,,^ hvareftcr våikens uphoran4e och läkning
fkickade fig aldelcs lika med den fdrfta. Nageln
var ofvcralt fafthångandc. Blottade benets bak^
ånda (bafis) fants på undra fidan anfrått och litet

uttåi-t fämt dubbelt tjockare ån naturligt. Dcft
medlerfta del (Diaphyfis) helt tunn och platt med
en flat grop eller intryckning pä ofvcrfta lidari.

Orlaken til denna fammanklämning var cn til*

växande fét-klimp, hårdare ån en körtel, emellan -

bakåndan af nageih och benets millan-del , hvilken

S 4 hof^
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koptrykt benet och drifvit nageln upat. Sc
Tab, VIII. Fig, z, Ben-åadan bäde pktt ocb pa
kant ftåld. bakåndan updrifven, uttårda
gropen pä andra fidan^fom var fyld med loft fett ,

intrykta gropen midt -och på ofra fidan af

benet. .

^

11:^9 Om nägra Oboteliga Ben-rotor-

Läkare tadlas ofta af okunniga, for det de
få lått ftyrka til hela leders ftympande. Jag ne-

kar ej, at ju mifsbruk hårutin^an fa vål fom i

alla andra månnifkliga goromål begäs : Tidens ut-

drågt och Ijckeliga, men öpitånktc håndelfer,

{kaffa ofta rad och bot, der ingen hjelp förmoda-
des. De forfarne låra dock medgifva , at af et

vifst antal opnaochåldrigaben-fkadorjknapt fo:de

delen få beftåndig läkning. Sädana uslingar lå-

ra ock vidgå, at de om Sommaren kunna gora Fi-

^et gagn för födan, meii om Vintren åro de dcr-

til oförmögne. Deremot vitna dageliga prof, at

de fom en gäng fattat mod och {kilt fig vid en o-

nyttig och obotelig lem , fedan altid gjordt {kål

for uppehållet.

Hvar man vet, at gamle och i flera år värds-

lofade ben-far hos ofs i Norden, fårdeles pä fattigt

folk, åro ganfka fvåre, farlige eller omojelige at

lakas y men alle vilja eller begripa icke orfakerna^

håift Theorien få tydeligen talar om Våtfkornas

rening i kroppen och angripila benens cxfoliatio-

fkzr. Hosgäende aftagne och blottade ben vifa

dock förmodeligen hindren och fjelfva dmSjelig-

hetCR vid varkllillandet. Kan det nekas, at ej

läclens affattning år fåkrafte botemedlet ? och bor-

de

/
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dc icke flika uslingar, fafom onyttiga månnifkor

i famhållet, dcrtilrupmuntras j men ej affkråmas ?

Tab. VIII, Fig. åro båda ben-piporna

til lioger af en Bondedrång,fom i några år plägats

med öpna ben-får. Han var förut aftård och ut^

mårglad 5 men efter benets affåttning , fom
flvcdde i Lazarettet forledit år, återvan han full

hålfa. A ftora benpipan, midt pä bogd af rotan-

det , a murken och tärd inåt märgen och benets

ihäligheter , b dels murkit dels updrifvit af ftel-

nade benfaften. £ lilla benpipan ofveralt dels

murken och infrått dels updrifven och ofverfval^»

lad af benflagor^ Defle åro folgder afbenfaftens

utgjutning, när benen brytas eller frätas. Den
rinner fom en guten metall eller fvall-is ofta kring

hela benet , fom har {cs a a a a j och med dels ^

fkarpa kanter gor tilftåndetj oåndeligen fvårare

och obotcligt.

Fig. 4» åro ofra andarna af bägge undra
armpiporna och nedra ändan af den ofra til vän-
fter. Deras oboteliga foriloring hämtas båft af

jemforelfen med ändarna af andra frifka ben, til

del och ftorlek lika. j4 5fra ledgängen af ftora

armpipan, vanfkapeligen utdrifven, infrått och
med fkarpa bentaggar befvärad. B. Samma led-

gång pä et funt ben. C\ Öfra ändan af lilla arm-
,

pipan, platt och iikfom nederfmält. D. Samma
ånda.på et frifkt ben. E. Nedra andan af Hu-
mcrus i bemältetledgång. Tilftåndet les af fkiU
nåden med et oCkadt ben til famma led F.

•

En affkedad och eljcft tillika forlorad Ar-
tillerie - Karl blef med Ämputation derifrån hul-
pen förleden Vinter i Lazaretet. Et fvårt och

S j mot*
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motftråfvigt utflag pa dennas kropp , giiv<jr dotk
mindre fåkcrt hopp om ftåndig hålfa, faint for-

yådcr en nåftan obotelig fkårpa i dcfs våtikör.

Fig^ f. åro benpiporna til vånllér, fom jag

nyligen aftagit en afdankad Båtsman i Lazarettet.

IHiaiis benlkada var hans tvittfot: men benets affått t

ning har lyckcligen vårkat defs fallkommerigé

hålfa* yi ftöra benpipan , hvarpå fes a. en los, pi-

pög och upftigen benfvamp fran fjelfva margen :

hh^. bcnknolar af nyfs riåmde béfkaffenheter^ B\

iiitä henpxpzn^ a a a a infrått, iipdrifvcn och med
ftelnad berif^ft ofveralt (kårfvad och befäftad :

Lika om icke fher, ån Fig. III. jS.

4—w—«! IM" !
iiiiiiHlil wiiiii li i i uiMi.niimi [iii i iM iiiii iimrrliii 1

i m ihhm i j ji m m —åé——

»

ANMÄRKNimAR
Angående Järnhalttga Jotd- ocb^

Sten- Arter.

Af

Sven Rinman,

JirÄcts omnighgc i Minera] - riket och flitiga

näryarelfe uti åtfkillige Jord - och Stcnflagy

fa val fom defs bekanta egenfkap, at i fådana

arter upl6(| , kunna dölja fig under hvarjehanda

förgör, fåfom fyartj, biäj gröngul, rod^ brun
och
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0ch alla de ändringar af mörkare och Ijufare, föm
genom deflas blanning kan upkommaj har fer-

anlåtit Sten-kånnarc at miirtånka florre delen om
icke alla färgade jord-och iten-arter, flfom jerri-

haltige.

Således har fårgen merendels altid blifv-it ta-

gen for et vifst märke til Järnets inneboende, u-

tan at några iakrare forfok derpa blifvit anilålte ^

och emedan defle färgade 'arter i ftenriket funnits

alt for många, hafva de blifvit hänviftc til et ari-

t^l, fom ej fä noga kunnat fpecificeras.

Forfarenhcten intygar , at om all afjärn fär-

gad jord, mo och ler 5 lamt^ ften-art, fkuUe def-

fore räknas ibland järnmalms - flågtet , blefve det

f6r vidloftigt ^ menom all färgad jord och ilen-art,

endaft i atfeende pä färgen , IfcuUe håribland up*
teknas, blefve det än nere, och fä väl de måjrr

kcligen jårnhaltige, fom ock dc ofrige, hvilka

väl kunna äga lika färgor j nien af andre orfaker,

ändock icke behorigen urfkilde. Til exempel y

Rodmylla, mo, fkifver- fvårta, en del rod
och fvart Dy^jörd , blå -kr, i elden röhriande té*

gel-lér, gul och rod Bolus , fvart, rod öch briin

mergel , rod och brun Trippel , rod och blå^ktig

kalk - Iten, ^ult gips, rod felt-fpat , en del fvart

SchifFer, blabrynften, rod fand Ilen, rod kiefél,

helleflinta, grof jalpis, färgad fvart, gul, rod
och grönaktig talk och mica famt en del tålgftén

och hornberg, berg -kork och ftjernllalg, äga
väl allefammans fom oftaft något fpär tiljärn och
ärö af någon litén dél järnjord färgäde ; men fom
järnet år deruti allenaft tilfåiligt vis och få rin-

ga, at det icke på allmänt fått, i diegel-prof til
o

något
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något markeligt korn kan utbringas , utan' cndaft

röjas genom extraéter zi fkarpa menftruis^ eller

i elden på fårgens förändring 5 få tyckas väl def-

fe med alt fkål ifrån jåni- malmer bora uteflutas.

Vidare finnes fvart mylla, dy, en del fvart

krita, cn del fvart lem , fvart , blå^ gron och
rod-fpråklig marmor, rodaktig alabaftcr, gron
la-pis nephriticus , orften fvart och brun, blå,

gron och violet glasfpat, en del bitumineus fvart

och brun fkiffer , ftorre delen agatcr, fvart flin-

ta, mänga färgade adla ftenar, rod
,

gron och
gul ferpentin ftmt gron och blåaktig asbeft, af

hvilka på intet fått kan vifas någon jårnhalt

,

hvarken genom fkarpa menftrua eller genom
fmåltning, utan härrorer deras fårg, antingen

af inblandadt bitumineull våfendc eller af an-

dre metaller allena.

Så ofverflodigt de förre fkulle komma at råk-

mas ibland jårn-malmer^ få ofortjent blefvc de le-

nare håribland teknade , om fårgen endait fl^ulle

'

tagas for en regel. Utom det, at en del ofårga-

ide eller hvita ftenar, fom ofta are rikapå jårn,

Ikulle ofta af detta utvårtes kännemärket allena,

felifvaderifrån fridomde.

Det torde fordenfkul icke vara onödigt, om
de mårkeligen jårnhaltige arter blifva ifrån andra

ftenar urfkilde och fårlkilt upteknade> få vida

det kan gifva god uplysning uti ften-arters ange-

lågnafte känning, i anfeende til deras våfendreliga

antingcft ofvcrensftåmmande ' eller fkiljaktiga e-

genlkaper, hvilka icke utan flitiga forfok kunna|

utrönas och hvariorutan Mineralogien ej lårer

kunna brjngas uti någon naturlig och gagnelig
I

ord-

/

\



i754* Odob. Nov, Dec- 28 j

ordnings ån mindre med fåkerhet nyttjas uti

Metallurgien och fmåltnings -känften. I afifecn-

de hår uppå^ har jag under hvarjehanda arbeten

vid jåfn- handteringen anteknat d6 forfok, fotn

jag haft tilfåUe at anftålla pä jårnhaltiga arter,

hvilka i fynnerhet vid jårn - grufvorna blifvit

famlade. Och ehuruvål detta ämne icke rilråc-

keligen på några blan kan blifva utfordt , och det

minfta ånnu derutinnan blifvit utrojnt 5 få torde

dock icke ogunlligt uttydas , om jag denna gän-

gen infor Kongl. Academien allenail uptcr fam-

mandragna karta befkrifningar, jemtc forfok til

en ordentelig indelning uppå några fådana jårn-

haltiga arter, h varefter de fedan kunna igenkän-

nas och framdeles vidare tilokas.

Om deffc arter for deras ringa halt , iekc fa
blifva upteknade ibland jårn- malmer, få år val

åndock deras känning icke utan nytta: Men det

tyckes ej landa denna metallens malmer til någon
vanheder^ om ibland defs flågtc, deffe til ftorrc

delen armhaltige arter, finge filt fårfkildta rum

,

under namn a^ jord'- och ften-artade Järn "malmer
eller järn^fienar^

Vid Tyflca Bergvårken forftås vål under
Hamn af Eifenjlein , de egenteligen brukbarc och
rikatte jårn -malmer, dä andre jårnhaltige ften-

och jord - arter nämnas for Eifen-ertzeni mea hår
tyckes under jårnftenar naturligaft kunna forllas

ladane arter, hvilka innehålla järnet lika fom up-
loft af en Berg - eller ftenart, til Ikilnad ifrån
de vid HyttQrna allmänt ibrukeliga jårn • malmer, ^

hvareft järnet vifar fig mera uti fm naturliga £irg,
öller icke år virrificeradt.. Jåmftesar uti denna

mc*
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Biening tagne^ kunna fördelas uti Kälk^ ^^^f^^^

Hornbergs ^ qq\\ Jord^ ^rtaåe.

* -

I*

Kalk- artade jårn - ftenar kallas hår facfanp ,

fom til fit grund-åmne hafva en kalkjord och åga
foijande allmånna egcnfkaper : (a) åro af lika

hårdhet ochutfeende med vanlig kalkilen : (i^») ta-

ras och notas af rägn och luft: {c) af folvårmä

famt uti elden fä en fvart eller brun yta : (d) Gä-
fa och uplofas aldeles icke ^ eller icke få ftarkt

fom kalk med fura fpiritus : [e) Finnas icke i cry-

ftaller anfkutne, men af defs genom vatten af*

notte particlar , formeras drbppften eller finter

under namn af Eifenkliite: (/) Under räilningen

förlora lo, 30 til 40 proCent af fin tyngd ^ utan

at någon mirieraliik lukt dcraf forfporjes: (g) Uti
fmältningen flåppa på kart tid deras innehafvande

jlrn. De finnas af åtfldllig art och lynne fåfo*m

under namn af

j4) Hvit yärn-malm Ilto y,nc ändringar re-

^an befkrefne uti Herr Profeflbr W ali^erii Mi-
neralogie fpcc. 144. Af mindre halt åro de Sven-

(kc 5 men fotjena dock upmårkfamhct : fåfom

1:0. Fin-gniftrig, hvit, gul och guldbrun, i-^

från Hellerors gamla {lifvergrufvor, hvars yta i

luften fårvittrar til en rod-brun räft, förlorar un-

der ftark råftning fp proCent i tyngden utan

lukt, håJler allenalt 10 proCent jårn af befynnerlig

härd egenflcap. z:o. Grof-gniilrig hvit frlnve-

ftra filfver- berget. Forfaller til en ivart mull,

lä val i luften fom ock i elden, hvareft den under

råilningen förlorar 43 proCent af fin tyngd , foni

icke
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icke bcftär uti annat ån ct fyrligt Tatten, h vil-

ket uti Diftilation ofverftigcr, utan någon iukt.

3:0. Grof - fjållig hvitgul, från fvartbarget vid

Schifshyttan, fvartnar i luften och häller if pro-

Ccnt jårn;, 4:0. Taggig och kill-formig Eifen-

bliite frän famma ftålTe, håller emellan 20 och zj

proCent järn.

£) Mörkröd grof- gniftrig jårnftcn finnes i

lofa jordftenar vid Helleforfs.i Gäfer nä^ot litet

uti trifkt brått med åquä forti: Under raftningen

i lindrig varma , kokar och röker utan lukt: t6r-

lorar dervid i tyngden 30 proCent : häller ip

proCent järn.

z.

Kiefel-artade ]lxxi^Qrm ^ åro fådjme fem til (it

grund-åmne hafva en Kiefel- artad jord ock kom-
ma deruti ofverens5(Ä) at de icke lida någon mår-
kelig förändring af luft och våta: {b) Gifva eld

emot ftål eller atminftonc rifva det famma fom en
fandften: {c) Anfkjuta ftundom i cryftallifk form:
{d) Uti måttelig eld rältadc, Mifva icke Ivarte

och förändra fållan deras färg: {e) Efter lång*

fam räftning förlora icke mårkeligen eller i

det hogfta icke ofver 2 a 3 proCent af deras
tyngd : (/) Uti fmåltning fålla icke deras jårn få

häftigt fom de kalk-artade. Finnas af följande

ändringar.

A) Tungjlen iivit, rod och gul beflcrifvcs uti

Kongl. VetenOvaps Handlingarna for år lyfi
pag. zvj\

B) Granatberg
^ brytes uti övifTa figurer lika

fom quarts med |;läntfande yta oc*h ger ftarkt; eld

emot 4tåi^ Förråder gem^nligeii ^iti jårnhalt^ ge^

.nom
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^ nom tyngden : Finnes 1:0. hvitgul oth gron ^ half
*
genomfkinlig , tillika itied cryftalliferad Granat

affammafårgi år redan bland Järnmalmer up-

ford uti Herr Prokflbr Wallerii Mineralogic

ipec. i44 och af mig förut befkrefven ^ fom uti

Kongl. Academiens Handlingar for 1746, pag-iz*

finnes vara intagit 5 men följande hafv^a ånnu icke

uti jårnflocken blifvit anteknade, ehuru de åro

af lika halt j låfom t:o. Rödbrunt Granar-berg, all*

månt i Vcfter-Bergslagen , brytes ock til myc*
kenhet vid Ingevalsbo i Norberke. Smaker iåt-

teligen til fvart glas : hållenroproCentjårn. 3:0-

Ljushrunt Korkberg kallat, finnes i lynnerhct til

ofverflod uti Norbergs Torftens malmer- Är 16-

fare ån vanlig granat och håller ^9 proCent jårn-

4:to. Gulbrunt frän Fagerberget vid Helleforfs*

Faller mycket i ouadrig form : dragés rå af mag*

neten : häller 18 a 19 proCent ftarkt och fegt

jårn famt något fpår til tenn, fom med tjenhga

menftruis rojes. En dylik brytes ock på Saxe-

knut dcrfammaftådes, lom faller ifneda Paralleli-

pipedifkaftycken, i brättet något gniftrande och

grynig: håller proCent jern. f:tö. Svart-

brunt från Moren vid Weftanforfs at fedan be-

fkrefven uti KongL Academiens Handlingar for

år 17465 päg. 17(5. ^
C) Cryfiallicerad Järngranat fäfom i:ö* JRod*

^r^r^^^half-klar, t z fidig,fämmanfatt af fneda rutor

ifrån Störfals Gallmejgrufva a Tuna Socken.

tio. MMr^W mångkantig med reffladc fiicetter ^

från Vefter-Silfbergetj Norberg, Stripåfen^

Långbans-gmfvan, Persberget och fiere (lades :

åro alla af enahanda egtnlkaper odh gitva if til

proCent iårn, ^:o. Ljus-gul och Gul^-brun lt
' ^ ' '

'
• f©r-
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fémt beflvii^fven (B), En nogare befkrifnittg pl
granat - arterne tyckes hår icke fordras fafora
de åro mera käiide ^ öch hväd deras férhållahde i

fmåltningeö angår ^ hofer det til en fårikild af*

hahdliiigi

£>) SkSrlkrg^ år af flera åridringai'^ foriifc

dock defutinnan komma ofverens, at de (a) i

brättet likna fandften eller gtof helle- flintan (h)

Kttnnarifvais med ftål^lotn tillika deraf rt6tes,meö
(c) ilägne emot ftål^gifva icke eld^fom helle-flin-

tof, (ä) Grävitas fpecificä tU vattert åf emel-
lan 2.foo öch 5icö til icoo. (^^ Uti elden tåftä-

de blifva de rödbrune och dragas da litet äf mägnc-
tcrii (/) Smälta nog lått Uti elden til fvart flagga
de lofäre läftaft öch de hårdare mera trögt, (g)
Gifvä uti fi|iä prof efter flere anftältc forfok 6^
7 a 8 prdCent jårn* Sådane årö

rrmo. Mork- ot\i IjUs-gråni (^mt gutakiiii^
dels matt dels ock flagg*tått^frånGråsberget iGrån-
ge, Nofrberket^ Norberg öch fle^eftädesi oftjfc

ti ti egna 'ftrykandi: gängar til $ ä(5 qvaltéts måg*^
tighet^ fålom i Loffta. Soken uti Roflageii
öcli vid ftofre delen äf jårn - grUfVörna. i:ö. Gul^
grönt

^^ Igxywigt fkorlbef^, loft fämmanfatt af fina
otydcligä ervftaller^ ifrån Agegrufvaii vid Nor*
marken: Haller d proGent järn.

E) Skorlfpat, Faller Vid fonderflagnlngen^
i terning^ik eller römboidalifk förm^ {a)U nog
bärdäre, ån kalkfpat. {b) Uti elden trogfmålt^ ger
tjock och ieg flagg, (r) Grävitas fpecifiea årtil
vatten, fom 35a ^4 til to, {d) Är for ofrigit til

grurtd-åmne och |åmhalt likä med Skorlbcrg$-ar^
terne* Finnes

m
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I :o. Hvifgrä trån filfver-uddcn vid Schifsliyt^

tan: faller fom terningipat til yttra anfeendet^
men en tcrning fonderflagen vitk^ fig i brättet

med ovifla kanter eller ock något tradig : är gan-
fka hårdfmålt: blir af ftark eld fvaft-gul och dra-

gés fedan litet af magneten. z:o. Ljus- grönt

fkorlfpat från FJobergs Jårn-grufva i Korrberke,
från Norberg &c, Gåfer ganfka litet med aqua
Forti . forhäller fig i ofrigit aldeles lika med nåft-

forenåmnde . ^ :0/ Alork - Gul - gron fråh nya Kop-
parberget och flereftådes 5 Skiljes ifrån de torra

allenaft deruti ^ at deniie åi' något mera ios-Tfmålt

och jårnhaitig.
,

F) Straljkorl. (a) Faller tnercndels i flec-

kar och ftrimor, (i')Beftår affmä cryftallifka fådor

ochuddar^fåloft fammanfatte^atde mellanjfingrén

kunna fonderrifvas. (^r) Efter råÄningen fa en
fvart-gul fårg och dragas nägot litet af magne-
ten. Finnes 1:0. Sadig Hvit-grä från Grånges*
berget 5 åfven af famma art Ijus^ochSmork-grön^

liknande piilveriferat och Joft iammanfatt grönt

glas. 2:0. Tradig eller Fibreus , ijus-gron. Loft

fammanfatt af långa fmala cryftaller.

G) iy/éöVZ-Cry/^// eller cgenteligen SkörK (a)

Faller uti långa Prismatifka cryHaller 5 merendels

irregulaire, 4, fap fidige med fnett affkurna an-

dar. C^) Fimies hålft uti fkorlberg med kalk

och kalkfpat omgifne* (c) Vifar fig gcmenligcn
half genomlkinlig emot dagen. (d) Smälter
lått for blasroret vid ljus - låga. (e) Håller f 5 6
til 7 proCent jårn. (f) Cxravitas fpecifica til

vatten år fom 360 a 303 til 100 ^ lika fom gra-

nat, (g) Ar emot hammaren fkor^ men riftar dock
glas.
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glas 5 faftån icke få ftarkt fom granat. Finnes

I :o. Svart med 9 fidor eller facetter i Frank-

rike uti Talkberg^ fom eljeft år nog fållfynt fol-

jcilagare. Smälter forblasroret til fkummigt flagg*

z:o: Mörkbrun halt-kiar fom coiofonium uti hvit

kalkften med ovifs figur,: finnes i Glantshammar
uti Merike: lika låttfmäit. 3:0. Ljus-ochmork-
gron med 4] a f fidor ^ från Norrberkc^ Nor-
marken och fierelHdes. ,4:0. Gul-grort från

Sahlberget Scc. fom alla kdmma uti forenåmdc
egenflcaper ofverens.

H) Rod Kneis ^\\itx QBmils^ allniån vid Tyflta

Bergvårken^ finnes oek vid Ungerfl^a Gullgru fvor-

tia^ under namn af ZimpeL (a) Är ijhårdhet aldeles

lik med Hålleflinta, få at den ger eld emot ftålj

ihen (^) uti brättet mera matt och mork^rod blod-

ftens fårgad. Finnes

t:ö. Rod -brun från Ungern. Råftad blir

fVartaktig: Smälter Vid ftark eld til fvart flagg:

Håller 10 pröCeut jårn * t:o, Mork-brun från Bis-

bergs Klac!k. 3:0. Mork-rod från Långbank-hytte*
jånl-grufVa l Wermland: Piilveriferad och ra-

ftad blir hogrod fom Florentirter -lack : dragei
litet at magheten* Ger S a 7 proGent jårn^

I-

Hornbergs-artade jårti-fteiiar kuntla fådane
kallas, fom hafva en lera til grundämne och af na-
turen icke åro 'Vitrificerade. Äga följande all-

männa egenflvaper. (a) Brytas gemenligen uti

fårflcilta gängar antingen allena eller rid ändra
Malmer, {b) Falla vid fonderflagningen uti o-
Vifs figur, (.c) ICunna med ftålrifvas och gifva

T 2r der-»
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deremot ingen eld, men (^) lukta v:d ftark riF-

ning letaktige och gäfa icke med fura fpiritus,

( f ) Pulveiiierade gltVa hvitgråt pulver , utan an-

feende pä fiettva llenens fårg^ (/) Uti räftnmgen
blitva rod-brune, men (g) vid ftarkare hetta,

bringas lätteiigen til fvart -ikummigt flagg, (ä)
Hålla 8 5 lo til i f proCent jårn. Sådane åro :

j4) Binda, b^mmm^ai ^£ Hornblenäe - S^orl-

beyg^ Jkimmer oq\\ näggt fandigt ^i;^r^j'|r>t^. Va-
rierar efter mer och mindre fammanfåttning ^f z,*

3 eller alla 4 defle delar. Finnes fåledcs r:Q.>

Svartgrå^ grofgnillrig^ bqftående, utom det ler-

ajctiga grund-åmne , af hornblende, fkimmer, och;

fint (andgryte. Är feg emot hammaren: Smälter^,

uti öppen eld och gåfer up til et fvart {kummigt,
flagg. Des gråvitas fpecifica til vatten är ge-,

menligen fom 30 a 31111 10. Denne forten ät:

mycJcet allmän, fårdeles i Småland, der han under
najiin af Gronften bruk*as på masugnarna : men
fom fina kiesgniftror fig uti denna ^ få val fom u-

ti all flags Binda, ofta oitinigt infmygaj tyckes

hafi icke kunna gora någon god verkan pä järnet

,

utan vofe faft; båttre , at med fåkraré hytta i det

flrållet bruka rent Skorlberg, der det ftäV at er-

hälla. z\o. Svart -grä ^ fin-gmfirig^ beMende af

hornblånde och flcimmer^ allena, håller a ii

proCent järn. 3:0. Svårt
^

grönaktig
^ g^*^%^T-

nig 5 beftäende af "Skorlberg och ftrål-flcim-

mer. Håller 8 a 10 procent järn. Gångar här-

af åro mycket allmänne til 4, f a Ä qvarters måg-
tighet i gemena feltfpatsrådande Gråberg i Upländ
och Rofla^en. 4:0.^ Ljusgrön med fvart -fådi^t

fl^immer ifrån Arfsbo i Norrberke och fierefta-

dcs. Är mera trogfmålc , ån de andre arterne.

f:o.
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iftö/ S*imrt -Jky^gande med fmä flackar af gfonak-

^tig Talk och bla-gron märgel inblandad, beftä-

'ende nläft af grofllräligt hornblånde, håller 9 pro-

Cent järn och befkrifves, efter de af mig gjorda
prof, uti Herr Archiatern Linn^i Skånlta
Refa, pag. zi*

£) Hornhlände cWcx: ftrålfkimmer» {a) Lik-
nar Asbeft : år tradig eller Fibreus, dock lå at

•icke Fibr^rne Ikiljas at lom uti Asbeft, ( ^; Uti op-
-pen eld, fom lOck for bläsroret med ljus -låga,

ronnar^och fmälter låtteligen til Ivart glas. (V)
Rifvcn ger hvitgrått pulfver* Finnes:

1:0. Svart gröfftrimig, allmänt uti ftorre de-

len feltfpats rådande gråberg , uti binda och nå*
Itan vid alla Svenfka jårn*grufvor. Håller ger
TOcnligen 13 proCent jårn. z:o. Svart '^ brimt i

quarts från Sthifshytl^ii, . I^lobergs^

och flereftådes. 3:0* Mork-gron ifrån Olffiober-

get &c. något mera hårdfmålt. 4:0, Cryftallife^

rad i långa tunna cryftaller, af fvart fårg, fom
altid åro tradige eller likföm råfflade, och (kilje$

jderuti ifrån ikorl - cryftallerne. Ifrån Nor-
marken*

C) Rodberg^ liknar gement Hornberg och
år fammanfatt. af vågigaLameller,-vrefug ochma-
furerad. Finnes 1:0. Mork- rad med nåckar af

fvart Hornberg , från Tyhn vid Hogfion i Gås?»

borns Sgcken. i:o. Råd -brun med fvart -grått

Hornberg och gron Talk. Håller til r4a if
proCent jårn.

D) trapp eller Tegelfkoi.

a) Håller (ig gemcnligen i fårfkilta gångar
jåmte andra Malmer, (b) Faller quadrig i ftora

T 3 ftyc-

j
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ftycken, genom många tvår-låfsnor fom tegel eller

quaderften^ {c) Liknar fin brynftcn i brättet, -

matt och tåt. (d) BHr efter glodningen hårdare,

,

Finnes 1:0. fvart ^ g^of^Z^\ft^^i^ ^os^ kfvm fiäl-tät

vid Sahlberget under namn af Svart/kol'^ iå ock
uti ''Svartberget vid Skifshyttan och flereftådes.

Råfladj dragés något litet af magneten: Går i

öppen eld til et beck-fvart glas och hSller 8 a 9
proCent jårn. _ Gråvitas fpecifica til vatten år

fom 14 til f . z:o. Svart, flagg-tät, från oftraSilf^

berget at lika forhållande. 3:0. Mork-gron frän

Norberg, StaUtåt
^ grofre och finare. Upglod'*

gad, blir val til ytan, fom alle de andre, röd-

brun^ men inuti Ivart ^ flagg-tåt glånfande: ger
ock då eW emot itäl, ehuru han förut år mjuk^
Uti llarkare eld, fmålter til et tått och fvart

fpeglande glas. Håller a if proCeutjårn,

4*

Järn-jord^ låfom jårnfand, Myr- och Sjo-*

malmer, ochror och Jårn -mylla af torvittrad

Malm m. m. hafva tilförenc bland jårn-malm-
mer blifvit räknade > men härvid tyckas var^

förbigångne de få kallade

Järn - leror ^ lerartade jårn- malmer eller jårn-

haltig Sfen-ler^ fom (^) liknar vanlig torr lera til

lynne och hårdhet* Men (^) kan med vatten

icke formeras til någon feghet eller fammanhån-
gande, utan antingen flår vatnet ifrån fig, eller^

ock allenafl: drager det til fig , fom tort ler.'

(c) GUtv icke med aqua förtig (^) år fä los, at

den torr kan med fingren fonderritvas. [i] Vid
kgom bränning hårdnar fom vanligt ler. Finnes



i:o. Gul' brun och hvit-gul ifrån Stållen i Vefträ

Silfverberget. Har tilforene blifvit utgifven for

bly-mergel. Kånncs emot fingren ftråf och lika-

fom fandblandad. Gråvitas fpec. emot vatten år

fom 34fi til looo» håller 40 proCent jårn och
ungefär 14 proCentZink^ Uti öppen eld kan fvår-

ligen fmåltas utan tilfats. 2:0. Ljus-och Mörk-
^/i hvit- fläckig jern-lera från Skrefberget der-

fammaltädes. Biotnar något litet af vatten foch

blir deruti mera mork och raåft fvart. Innehåller

något fvafvel och vi6triol-fyra famt 13 proCent
jårn

5
4proCentBly och tecken til Zink: uti öp-

pen eld fmålter icke for fig fjelf^ men med til-

lät Borax, går til klart eller hvitt glas. '

3 lo.Gräs^

gran ifrån Karrgrufvan iNorrberke af lika belkaf-

fenhct fom nått forenåmde. Rättad blifver lef-

vcrbrun och dragés då ganflka ftarkt af magneten.
Tyckes vara af famma art, fom den bekante J^rre *

Verde^ hviiken åfven horer til denna Clafs/ 4:0^

Ljus 'gra i drufig och Polyedrifk, granatlik form,

medifäcetter anfkuten uti fmå opna drushål i

Grånges jårn -malmen. Äfven finnes han i ftorre

cryftaller ifrån Svappavari uti Lappmarken , i

brättet fom den fihafte lera. Småltei* tor fig fjelf

med mycken moda til fvart flagg, fom dragés af

magneten. Håller it proCent jårna^ fio. Råd*
hrun från Fimäfe jårn -grufva' vid Normarken.
Rifven ger ljus - rodt pulver och luktar fom ratt

ler. Kan icke med vatten upblotas. Efter rätt-

ningen blir tegelftens- färgad och dragés icke af
magneten. Håller ji proCent jarn och i a 2

proCent Bly/ 6:0. Mork-rod Sktfrig^ ifrån Jord-
ahs - grufvan vid Persberget , med tunna kalk-
l^innor emellan lagren. Håller 14 proCent jårn

•

T 4 j\o.

\
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7:0. Hvit - och l\us • grönaktig ; ofveralt Hkafofii

iådig och med fina hår inbUndad , ifi-ån Nor^
tnarjc^q, dragés ej rä af magneten, qien brand,

' blifver fy^rt ^ och dragés dä helt och håUen, For*
lorar härvid J \ proCent i tyiigdeii o?h ger fedaii

4Zi ^roCent jarn. 8:0. Ljus •- brun Malare-iim*
\>x% fadan fam allmänt brukas . Drager vstttnet at fig

fonpi tort ler. Råftad ger ingen lukt y men forlo^

rar 1 5~ proCept af tyngden och blir CafFebrun

:

dragés fedan nåftan hel och håljeiv af magneteq,
Håller 1 8 proCcnt jåm. 5:0. Qrå- brun. io:o,

Svayt uti körtlar fittjand[e i Hornberg, itråq Fm-r

l^iafen vid NQrmarken. Håller 11 proCeqt jårq

och ay for ofritt af likq^ b^fkaiFénhet, fom foren

jiaTOde TJmbr^, ikiljande allenaft uti fårgen.

I anjedning af det bekanta Bechers experi-

incnt, af Jer^ utbringa jårn, allenaftnied tilfått-

ning af et ftarkt Phlogifton, fäfom lin^olja eller dy-

likt, hafva någre verkeligen tånkt^at järnet af le-

ran blifvit genom någon generation producerad

,

och at det kunde fke få väl af den ena fom |tndi*a

ler- arten v men af de hårfornt befkrefnc jårn-haU

tige ftenleror, finnes, at järnet deruti kan inne-

hållas , utan någre utvårtes kanneteckenr ocH
under fådane fårgor , fåfonr hvit , gron och blå,

foni nian vanligen icke förmodat kunna utmärka

^enna metallen, famtat icke mera ån reduftion,

|il järnet J5 litbrin^^nde fordras, hvilket n^an for^

gåfves vantar af alla leror. Af bemåltc jårniga

iten4erors ftrång-flytande egenikap, kan ock in^^

hämtas, at jårnhalten icke allena fororfakar, det

(lo re delen Svenlka leror få lått fmålta uti elden^

^fbm man hittils tagit f5r len regel ;v hälft de måfl

IlUflytande ofta icke vifa det minfta fpår ul jårn.
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Alt fadanc intygar, at ftienrikets kroppar icke

kunna rätteligen kännas, utan forutgangne fli-

tige

ANMÄRKNING
Vid Brytnings ' hagen af fdrfkilta fiägt

ljus 'Jirålar , då de gä nr et genomjki-

fiende medel in i åtfkiUiga, andra,

af

It '

,

Den narnnkunnige Herr Euj^p;?^ har uti Ber*
linfka Acadeniicns Handlingar for ar 1747
gifvit forflag at fammanfåtta Objeftiv*'

Glas til Optifka Tuber af tvånne concava Mcni-
Icer med vatten emellan , i upfåt at flraiarnas

brytning i de fyra fuperficier, fom de dåkonima
at paflera igenom, fkulle råtta de felaktigheter,

fom ftrålarnas fpridning, fororfakad af deras olika

brytningar, Iftadkommer i de ordinaira objeftiv-

glafen. Han determinerar pa berörde ftälle,hvad

figur fampia menifcer bora flipas eftef til detta

åndamäls erhållande, i hvilken underfokning han
grundar fig p5 en äntligen ny Refraftions-Jag af*

färfkilda Uags (Irälar, då de ga \ir et genomfki-^

Ilande medel in i åtfkilliga andra,

/ T / i. Det-
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Detta påfund tortjånar utan tvitvel tn
ganfka ftor upmårkfambet , dels for den befyn-
nerliga nytta, fpm Auäoren lofvarTig deraf vid

Tubers förbättrande, dels ock^ efter man alt fe-

danNEWTONS påfund om Ljus och Fårgor blifvit

bekanta, hållit för en måft afgjord fak% at fträ-

larn-is fpridning, fororfakad genom deras olika

brytning, ej ftår at råttas pä annat fått, ån at bry-

ta dem tiibaka til en aldeles parallcl sjanc; med
de infallande , pa hviiken håndelfe all fordel af

ftral - brytningen i Optiken aidelcs uphorer.

Newton fjelf har i anfeende til denna olägenhet
hållit alla forfok, at förbättra Tuber genom Re-»

fraétioner^ for desperate faker.

5, Det tilkommer forfarenheten allena atikil-

Ja emellan deffa tvånne ftora Månnj Ty altfam-

mans ankommer på den Lag eller Regel ^ fom
ftrålar af lårfkild, art hålla i iin brytning. Om
den Lagen är fådan, at flika .ftrålar af olika art 5

fcdm de begynt fprida ixg formedelft en refra'-

clion^ kunna äter bringas til parallelismus igenom
en annan refraclion , utan at tillika blifva paral^

lela med den anfallande ftråien > få kan Herr Eu-
3LERS påfund hafvarum, men annars icke. Och
den frågan fynes ej kunna afgoras uran de aldra

Jaggrannaile forfok 5 fom Ikulle fordra New tons
fnille, at uptånka och hans aktiamket at verk-

Hålia.

4. Det år val fant, at Newton Ijelf anforcr

ct vifst Forfok , hvarafhan ock tycker fig kunna
hånleda den af honom angifna fårfkilta ftrålars

Brytnings -lag, hvilket forfok, få vida jag vet,,

ar det endafte y fom til utrörande af en flik Bryt-

nings-



1754* Odob. Nov. Dec. 29^

nings - lag anftåk är. Men om a ena fidan New-
tons namn fordrar den aktning, at hans meningar
icke förkaftas, utan tydeligafte bevis af deras o-

riktighet 5 få fordrar a andra fidan fanningen den
vördnad 5 at ingen ting antages litan undcrfok--

ning. Och fom jag i anledning af Herr Eulers
ofvanhämde Forllag kommit at examinera detta

Newtons Ron, och defs derpä grundade flut-fats>

fä har jag ej trodt vara onyttigt for detta an-»

gelågna ämnets ytterligare underfokning , at gifva

vid handen hvad jag tycker mig hafva funnit.

Hvilketår karteligen det,at af NEWTONsForfok,
om det i allmänhet hade fi\\ riktighet , fkulle föl-

ja icke en vifs refra£tions*lag for f årlkildta ftralar,

utan oräkneliga, ftridande både emot hvarandra
ock emotNewtons egen antagna refra6lions-lag,

Hvarafjag altfå intet annat kan fluta, ån at fjålf-

va Forfoket ej kan efter Mathematifk ftrånghet

hafva rum.

Detta Forfok anfores Opt, Lib.I^ Pars II;

Prop. IlL Exp. 8. fom följer:

Jäg har funnit , at när ljufet gar utm luft u
genom atjkilliga brytande ämnen fäfom vatten ocb

glös^ och fedan ut i luften igeiA* de brytande fuper^

ficierne mäga vara parallela eller imlinerade til hvaVf
andra : (dofta ljufet dä genom contraire brytningarfå
fäiias^at det uthmmer i liniorparallela med dem i hvil*

ka det var ankommit^ fä continuerar det altid ef'*

terät at vara hvitt , eller fritt for färgor^ Men
om den utkommande firälen dr inclinerad til deh an^

fallande^ fä vil det hvita utkommande ljufet efter

hand^ fom det kommer längre och längre ifrän emer^

fiom-punUen^ blifva fårgadt i kanterna. Detta bar



30O 1754' OdoK Nov, Dec,

IH^ Bger Nevton, forfokt pa det fåttet^ ^fj^i
lutit Ijtijet brytas i glas-prismer ^ faite inuti et pris^

matiff kjrtl med vatten. Håraf drager hpin llraxt

dcrpä följande Brytnings - Lag : hlår en farnmm-f
[att Ijus^-flråle refringeyas utur ätfkiiiiga tätare me^
del in uti et och [amma glefare

, lul$'m i -luft , fä
ar$ de enkla lirälarnas RefraSliom Jiners ofverjkätt

éfver deras gemenfamma an/als finus ^ i en gifven
j^ropgrtion»

6/ At nu forfoka, om och pa hvad fått den-
na fiutfats kan ledas ifrån förbigående experiment^
antager Jag til undvikande af onödig vidloftighet

den llmplafte ftällning ja^ kan. Låt fordenikuU
BFC^ (Tab. IX. fig. i.) forellålla en vinkelrätt

feftion af et ljus-brytande prisma, omgifvit på fi-

dan FB af et vifst medel , och pä fidan FC af et

annat j af olika Brytnings-krafter. Låt len enkel

eller homogen fträle ABCD iälunda gä igenom
detta fyileme af ljusbrytande medel 5 at defs an-

feiiaride deLABlr parallel med defs utkommande
cJél CD. Igenom punétcrna B och C drag^inior*

tie a^, hQ vhikelråtr emot prisniats fidor FA 5

f och låt finus af anfalls-vinkelcn i\ Ba vara,

tildnus af brytnings- vinkeln ^BG fom r til i,

t)ch finns af vhikcln BCb vata til luuis vinkeln

DOS, fom p til r.

^ 7. Sedan detta falunda år poneradt^år nödigt

at determinera ftållningeia fom ilrålen ABCD bor

Jhafva i anfeende til fidorna FB., FC, på det den

anfallande delen AB och den utkommande CD
in:%e blifva parallele, fom poncradt år. Til dem
åndun drar jag en råt linia TP

(
fig.2. ) på hvil-

kcn jag affkär delarna TG^ TI, TM propor-

tio-



tionclla emot qvantiteterna i, p, r, fom måta
rcfraétibiierna , och upriUr fedan pa liiiien GI et

cirkel- fegmeiit) IHG, fom b^^griper en Vjnke|L.

lika ftor med prirsmats vinkel BFC. Ur cen-

trum T med radius TM ritar jag* upp cirkelen

MH) fom rakar cirkel - fegmcntet i H , Iwari-^

från jag fammanbinder HTj, HG, HL När fa*

lunda är gjordt, mälte vinklarnc ABa, CBä-, BCb
DOävai-alika emoc vinklarna PGH, GHl^^ilHT,
PlH refpeciive, eller ock^ hvilkec kommer ut

på det lamma^ om den anflillande ftrålen ÄB gor

med perpendikeln act vinkeln ABa lika med vui-

keln jPGH^ lå blifver den efter bagge reiraébo-

nerne emergerande fträlen CD parallel med den
anfallande AB. Ty efter fm. ABa är til fni.^

CB^, fom r tili^ och fm. PGH til fm. GHT
fom TH til TG eller r tii i få är klart ^ ut om
de föregående vinklarnc ABa och PGH aro lika^

fä åro de följande CBä och GHT äfven lika.

Dernäft emedan CB^^BFG= BCb, ochGHT
-hGHI=THI få måfte BGb vara =THL Vi-
dafe, fom linusBCb år til fin. DC,^ fom p til

och fm. THI til fin. PIH fom TI tii TH eller

ptilr, få måftePIHriDC/^, Ytterft , Tom fkil-

nåden emellan vinklarne PIH, PGH är vinkeln-

IHG eller BFC, lå måfle (kilnaden emellan vin-^

klarne DCS, ABa, åfven vara ^FC , hvaraf fol^

jer, at ftrålarne AB, och CD åro parallela,

8, Låt bfs nu vidare ponera, at den infaikn-

de fträlen AB, fom härtils varit anfård får enkel/
beftär af fträiar af åtflsilligar flag, hvaraf lik-

väl det kan gora tilfylleft tor vårt ändamål^ at be-
trakta allenaft tvånrie, en mer och en mindre re«

frangibel; Ändamålet Ikal blifva at eftertänka

tovad
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hvad Rcfraétions-Iiag fom fordran Kos bagge def-

fa ftrålar j få at bagge deras emergentes blifva

paralkk med den gémenfamma anfallande fträlen

AB. Jag anmärker tirden andan , at fom bagge
Ärålarne hafvk en gemenfam incidence -vinkel^

fåfom forenté i den anfallande lirålen AB, famC
liksi emergence-Vinklar^ fåfom utgående i paral-*

lela linior CD j få följer deraf^ at om nian for

bågge ftrålarna gor färfkilda GonftrUärioher, foi*

at finna deras belågenhéter , fåfom i nåftforegå-

ende §5 få finner man i bågge c:onftruélionerna

vinklarne PIH lika ftora^ och åfVen vinklarne

j?GH lika ftöra; Om man altfä i bågge cotlftm-

élionerne antager* liniorna TM for lika ftöra, hvil-

ket ingen tiög hindrar 5 och fcdan lägger den ena

conftfuå:ionen på den andra ^ få at linionie TH^
hvilka åfvert årö lika^ paffsi tilfämmans^ få finnasi

bågge punéteriia G, gg i eq och fariima cirkel-bogö

HGgT^ och ptmélerna / och / äfVen i en cir-^

kelboge HliT, på det fått fom fig. 3 foreltål-*

ler. Håraf följer 5 at om den minll refrängibla

llrålens Brytnings - lag determineras ^enom pro-

portion af liniorne TG^ TI 5 TH 3 fa måile den
mäft refrängibla ftrålens Brytnihgs - lag determi*

neras genom proportion af linionie Tg^ Ti^ TH,
om eljeft den fupponerade verkan fkal kunna
folja^ nämligen at' bägges deras emergentes blif-»

va parallde med deras gemenfamma incidens.

9, Det återftår nu at jämföra den Brytnings-

Lag ^ fom Newton angifver, och hår ofvantil år

anirord^med den, fom vi nu funnit fordras at åftad*

komma parallelismus emellan emergerande ftrålar

afåtltiJliga flag , och deras gemenfamma anfallan-

de, fedau de lidit tvlane rcrraétioncr^ på fått, fom
'

nu

'V
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iui år fuppöneradt. Anfalls-Sinus åf til Brytnings-

Sinus ur det forfta medium in i prismat 5 iäfom r

til i 5 och ur detfenare medium in i prismat^ fom
r til p, Foljakteligen borde efter Newtoks Lag
r^-i vara til r--/) i et gifvit förhållande^ det år^om
man ur centrum T rtied radius TH gor cirkelen

HMm, och utdrager liniernc TGI
5
Tgi, til

defs de raka famma cirkel i M och m, borde MG
vara til Ml, fom mg ixl mi. Men et ladant ftån-

digt förhällande emellan MG och Ml är ftridan*

de emot den Refraétions-Lag, fom igenom vår

gifna conftru^tiondcterminerad år^ Tj om MG
vöre til Ml i et ftändigt forhållande j fa vore ock
Ml til IG i et Händigt torhållande. Men allden-*

ftund triangelcn HIG år fpecie gifven ^ fa år Gl
til IH i et Itåndigt forhållande 5 och toljakteligen

voro Ml til IH i et ftåndigt förhållande. Hvar-
fore, fom vinkelnHIM år ftåndig , få vore trian- .

geln HiM fpecie gifven , och altfå vinkeln HMI
eller HMT ftåndig. Hvaraf ftuUe föilja, at

punéten M akid voro belåten i omkretfen af cfi

gifven circelboge upritad pa chördan TH. Hvil-
ket år ftridande emot vår conftruftion , i hvilkeH

TM år en gifven långd , och altfå punéten M be-
lägen i en omkrets 5 hvars centrum år T.

10. Man fer altfå håraf^ at Newtons Rc-
^raÄions-Lag ej kan forlikas med den^fom vi fun-

nit, ånfkont han påftår fig hafva ledt fin ifrån fam-
ma^ grund^ fom åfven vi brukat at utfinna vår.

Hvarafytterligare foljer^at NEwtoNsRefraétionsr^
lag ftrider emot hans eget principium 5 få at om
famma lag ock verkeligen hade rum i nature^^
få fkulle det af honom anförda experimentet ej

kunna hafva det utflag fom han påftår, utan tvårc

om 2

\
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om, (kulle de utgaeiide ftralarne fj^rida fig och
vifa fårgor^ oaktadt nägön af* dem vöré paraliel

med deras gemc^nfatlima anfallande^

il. Meil håfvid är åhnti belynnerligert ät ärt-

^ttårkä^ ät ån{|6iit llrålarilas Refraéfcions-Lag ver-
keligen vore ladan, iom fordras dertii, at de al^

iefanimans^ éfter tvånrte Refraétiöiier i €t gifvit

{>risrna rriåge blifva parallela med deras gemenfarrt-

ma anfallande ttrålé j få år likväl en fadan Re*
fraétiöns^-Lag icke tjenlig5 at gora iamma verkail

i et annat prisma ^ Töm har en difiPercnr vinkel^

utanhvart ätfkiliigt prisma fordrar en ätfkillig Re^
ffaétiorts-Läggom eljell bemälte verkan (kai kttn-

na älladkommas. Ät bevifa detta
,
ätertagef jag

cofiftruclionen lig.- ^ . hvartiti Refraåriortå-Lagcn

af tvänne fträlar år determinerad 5 fom fororfakar

at famma fträlar^ brutne i et prisma hVars vinkel

år GHl eller gHi, blifva parallela med den anfal^

lande. Det är nemligen fiinnit^ at om Refrä-

étions - lägen af den minft rei-rangibla Itfalen ut-

lägges genom propörtioncn af liniorna TM^ TI^
TG^ mårte refraétions- lagen äf den må^t refran-

gibla llralen utläggas gehöm proportionen af li-

niorna Tm 5 Ti , Tg. Nu vi] jag bevifa ^ at t^nl

i ftallet for vinkeln GHl eft annan vinkel arita--

gés for det ljus* brytande pHsmatj kan aldfig prö-

portion af liniorne T TI^TGj Tm^ Ti/rg^
blifva den famma fom förr, ellet* hvilket kommer
på et ut, om bemålte liniors proportion behållesy

t>l# vinkeln GHI derigenora oforänderligen de-

terminerad. Låt oft til den andan cöndpera , at

rå|a linien Tgi m, tillika med pundcrna g och iy

fom nuåro beltåndiga, fom triangeln gHi^ upritad

på gi, våndas omkring punden til d^fs Tm^
y

' ^ ' fal-
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faller in med TM, Hårigenotn liånder-j ät pun-
Ö:cn H ^ fåfom vcrtex af triangeln gHi gär i om-»

kretfen af cirkeln^ hvars Gentrum är T ^ och ra-.

dius TM ^ (mit at når Unien Tm fallet* in med
TM 1, blifva liniörlia.CH oéh gH parallGk ^ fafom
t)ch jiiiioiiie ?IH och iH^ aldenftund trianglarne

CtHI
5 gMi årö likförmige Öch likformigt upftål-

da på baferne GI
^
gi. Låt fig. 4, foreftälla;figu-*

l-en fedan han fålliiida biifvit forålldrad. Vi haf*

Va fåledes på baferna GI bch gi tagne på radium

iTM tvåilne likförmiga trianglar tJHl^ ghi ftåU

de tii ömkretzén MHh* Sammanbind Hh, och
forlång henne til des hori råkar diametern TMi J^*

Och emedan g i år til GI fom iF til IF ^ är pun*
éteil F gifven och altfå hFH en gifven reftangel^

hietltiP hår til hF et gifvit forhällande, nåmligeii

det famiciia fom GI til g i ^ derfore ärö rata linlorne

iiF y h F gifna til fin ftodek. Qch fom defsutaii

punclenFår gifVéii^ famt cirkeln Mtili gifven^
få äro puiiderrta H och h giftla. Men punékeriia

G och g och i årö gifna 0er hypoih^ och altCa

årö triåHgkrnc Glll
,
ghi gifne. Det åt ^ öiu

itefraétions - lagen af tvämxé ilråiar år gifven få

determineras deräf få val ängeln äf ptismat^ föni

ftållningen af fträlarhe 5 hvarigenom kan foforfa-

kai$5atde Upköbimandé blifvä parallele rtied dera5J

gemenfammä ailfallandei Hvaraf ånteligen det
fol^}er^ at ingen (tåndig refradlrions - lag af hetefö-^

gena ihålar är mojeligj fom kan åftadkbmma den
Verkan , at då en afde heterögehä ftråiarne eftef

flera refraäioner blirparällel med fin iiicidens, blif-

va de alla parallek fins emellan och med deras

gemehfammalincidens^ och å^i ebvad reffa6ltoner

dmjammanjatiefiråen imeälertidkm bafva undergått^
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11. Til Hut bor jag icke lemna obemålt, at

1*u mindre vinkeln år i vart ljus- bryt-inde Prisma
iFC (fig. I.) ju närmare kommer Newtons Re-

fra£l:ions4ag otVerens med den^ fom vi funnit for-

dras for at åftadkomma den verkan fom Newton
i fit experiment omtalar^ Ty MG blir då i det
nogafte i en gifven proportion til Ml (fig. 5.

)

Hvaraf följer, at om brytningarne i Newtons ex*
periment varit ganlka fma, få år val mojeligt,

at Rönet haft den utgång fom han befkrifver.

Men dä bor åter Newtons Refraftions- Lag for-

llås at vära inflkrånkt til fmå Refraftioner. Och
om famma Refraétions - Lag har fin riktighet i

fmå refraiftioner 5 fådane fom de i objeétif- glas

til tuber nödvändigt åro, få fynes deraf aldeles

foljadetlNEWTONpäftär, at ftrålarnasåtfkilligare

frangibiiitet ej kan genom rcfringerande ^las få

råttas at de icke anlenligen hindra OptilQ^a Inftru •

mcnters fullkomlighet.

AMFHlMEklNA Catarrhdh

lenta ^ malima -y

Eller

Långlam, Farlig Catarrhal -Feber,
Béjkrefven af

Pehr Zetzell ,

Med. Doa.

AMPHIMERINA catarrhaUs lenta år in-

gen ny Feber, emedan de Gamle i aflc--

endc på vifla förefallande fymptomcr be-

gri-
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gripit den famma nu under deras Lipyria^ nu Ty-

phos^ nu Epiala och fä vidare. Den qvicka Ita-

lienaren Bagliv hafver ock vackert fkrifvit der-

om/ da han afhandlar de Mcfenterifka Febrar^

och Herr Huxham foreftåller honom, fom cn
kåck obfervator, ganfka tydeligen under namn
af Febris lenta nervofa: at jag må fortiga atfkil-

lige andre y hos hvilka den förekommer ibland

deras anteknade Febres epidemien ^ Febres ca-

tarrhales^ Febres ftomachales Det fkuUc

derfore tyckas mindre nödigt befkrifva denna
fjukdom 5 fafom forr bekant^ men då man efter-

finnar, huru ofs ånnu brifter ljus uti kännedo-

men af defs befkaffenhet genom alla ftadier^ hu*

ru .vi åro ovide om orfaken och defs forebyg-

gande > huru litet vi hafva defs (kotlel- metho-
der afgjorde och huru fvårligen vi i dels tilta^

gande iladjer kunna altid gjora ofs fåkre om
Patientens lif vid alla forefallande omftåndighe-

ter 5 fom likväl är det fyftemål til hvilket vi Ikyl-

digt ftråfve^ fcr man då icke låtteligen, hvad
mycket ofs ånnu återftär uti denna fjukdom at

uptåcka. Hvad jag derfore i den famma bos
ct märkeligit antal fjuka kunnat redigt i akttaga,

under den tid denna fjukdom i fiftledne Sept.

Oftob. Not, famt i innevarande December Må-
nader, fom en farfot gått i Upfala och derom-
kring, har jag tånfcthårhadenårart i kårthét anföra.

Sjukdomen har figfåledes: (ftad. i ,) Vatnet
går hos en del nog ftarkt en dag eller något,
innan det minfta illa-mående kånnes^ men fedcr-

mera märkes det forft fraggigt och ånteligen

ganfka grumligt , likt et ler - vatten eller en
öriks-foppa, med eller utan hvit flem-och kli-

XJ t. aktigt
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aktigt vå{endc3 Matlufteil år ftarkaré åh vanligt^

få långe tunganj ånnu icke biifvit hvit , famt
någon Ilyfhet kännes hos en del uti hnlfen^ En
ftockning märkes ofVer ögonen, fom federniera

- fnart förvandlas $il hufvudvårk fram 1 pannan, hvil-*

ken antingen plågar endaft mot attnarne, eller ock-
få (toftals om dygnet ^ Kyla, ifynnerhet ryggraden
ytf6re,kåhnes antingen Ikiftevis om dagen och vid

de ftmider hufyudvärken icke märkes, eller ockfä
om denna hujfvudvårk plägar endaft emot aft-»

narne , fä komma ockfå gefpningarne och |ky-»

lan på famma tid; kroppen år tung och knåert

likfom orkelofe under någon yrhet^ Én liten ho*
lia fkonjcs tillika då och då eniot aftnerne^ ån^

teligen kännes våmjelCe eller ockfå någon r6rel-^

fe i underlifvet, fom ej år eolique, ej refj u-
tan en invårtes ftundtals kommande och gående
krampe på et och famma ftålle med en flemak-*

tig diarhée och tryckning i itolgången eller åtmin-»

ftone med otverdragne cxcreta,^ famt IjUm land-

vårk.Tungan blir hvit, drotiaar inftålla fig och arite-

ligenfomnlofaformidnatten. Patienterne fro fi^hit

ihtils endaft ha en vanlig catarrh eller ockia en

hålfofam utfotv nien (Itad. 2*) efter i vecka
ungefär blir ånteligen någon eftermiddag kylan

något långfäm^ hvarpå toljer hetta och antin-

gen mycken'matthet och llark torft, häftig och
I^g puls , båfi: fmakj blot tunga och ingen fielf-

villigfevacuation (Febris ad ventriculum) > eller

ftarka fvettbadd, uppoft och rödt anfiktc, hög
och fpånd puls, blot tunga, hofta och hufvud-

vårk (Febris ad pulmones}^ eller mått och fpåndt

underlifi, ogienhet, yra och diarrhée om nåt-^

terne (Febris ad intcltina) s Eller ockfa tjock,

hvit
, gul

,
ja midt på brun tunga me^ både

kr|k-

1
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kråkning och diarrhé^c ( Febris ad vcntriculiim

3c intcftina); vatnet yifar fig, få framt icj^e

mycket fvettdrifvande eller China gifves, grum-
ligt och med kliaktiga contenta, famt fympto-
merne blifva hvar afton, likt en dubbel annan-

'

dags frofla iVärare med lindring ungefår kl. 4
om mornarne^ Men ånteiigen (ftad. 3.) märkes
efter hand ingen lindring torr åii middagarne y

Den fjuka år bekymmerslos > hor, utan at vilja

fvara^ ftråckfenorne lekaj hånder och tunga dar-

ra^ han flumrars jrar, fom dock uphorer vid

fråmmandesfåfyn, lamt de fielfviilige evacuatio-

ner hälla Innu uti> men der de ej åro, vifa fig

fpasmer, ftråplåckning^ oro, och lemmrycknin-
gar, fom undertiden åro nåftan cpileptilke^ el-

ler ockfä talas in i halfcn, anllktet faller ihop,

yran blir ftarkare och en blå ring mårkes under
ögonen, hvarpå detta elånde antingen åndas^med
lifvet, eller ( ftad. 4.) börjar en myckenhet ieg

och tjock flem lofna med hofta om mornarnc
och en jåmn fvettning. Hvarpå vatnet fkår fig

mera med tegelfårgat, omnigt och nedflagit fq?

dimentj Tungan blir ren, och någon matluft

infinner fig for middagarne, faft et illamående

ånnu något mårkes mot aftnerne , fom dock and-

teligen fmåningom forfvinner, då en ftark mat»
luft börjar återftålla, hvad kroppen under hela

Z I eller 30 dygn förlorat.

Detta var nu befkrifningen på den fjuk*

dom , hvaraf et antal til zoo perfoncr varit an-

grcpne'^ hvilka likväl, utom tvenne fom genom
anftotandc fvår förkylning fkadade fig, alla pl
följande fått blifvit hulpne

Den forekommes i forfta ftadio, af naturen
fjelf, om en ftark kråkning eller häftig diiarhéekom-

U } mer
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mer, eller ockiä ci utflag pa munj men ej med
näsblod eller annan hxmorrhagie. Såges det i

tid tiK afbrytes den med kråkemedel eller af*

orande medicamenter alt efter omilåndigheter"

ne hos fubjeärerne, med hvilka fortfåttcs til defs

tungan blir rod och likafom aflkalad : under det-

ta gifves tillika hvar afton något anodyno-cam-
phoratum, i fvnnerhet on\hufVudvårk , oaktadt

föregången afforning, likafult märkes til.

Hår torde jag få lof anmärka följande; ilar*

ka kråkemedel tiena ej, utan iemna efter fig

antingen en envis kråkning eller eckel^, dock
Utan tecken til upvåkt inflammation. Salter

lyckas ej heller altid at bruka til afForande, fe-

dan Feber börjat märkas j ty brukas de, gjora

de undertiden flera opningar ån den fjuke kan
tåla, och efter dofis vanligt år. Rhabarbarin^i

lindra val fjukdomen fnart ^ men gifvas de icke

i ftor dofi eller tilråckeligcn med dem fortfättes,

återkommer fjukdomen eller någon annan opafs-

lighet låtteligen : Brukas de hos dem fom ha et

fjclfvilligt durklopp med tryckningar i ftolgån-

gen , få mårkes under deras bruk forfta och un-

dertiden åfven andra gången, ibland d?t, fom
afgår, hvita gryn, hvilka fe ut, likafom de vo-

ro fammangyttrade af en miolaktig talg» Detta

om evacuations- methodcn, fom har måft blif-

vit brukad 3 nu den diaphorefifke : åt z:ne fjukaj

gafs trenne aftnar ol. anim, DippcL och åt en

annan Mixt. Tonico-nerv. Stahlii, af deffa feck

en utflag på iåpparnc , men alla 5 utan annat

medel friades.

Med åderlåtningar och fcarificationer utråt*

tesricke något til ijukdomens afbrytande i .
bvil-
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ket likväl ftoiTC delen af de enfaldige under den-

na farfot efter fin plågfed forfpkt.

I andra ftadio fkotes han fåledes : Derliog och
fpånd pulsjiipblåft och rodt anfikte, häftig hofta

famt tidige fvettbadd åro , tjenarBoerhavilke me-
thodrn : åderlåtning gores då forft, fcdermera
brukes hvarannan dag lavement och faponacea til

dagelig dryck, famt et camphert-pulfver gifves

livar afton. På fådant fatt plågar merendels
FebrenWid i4:de dygnet bryta fig med uphoft*

ning af en myckenhpt flem. Men år der kråk-

ning och durklopp
,

gifves forll lavement och,

derpåRiverii Mixtura antiemetica til defs kråk-'

jiingen lindrats , då kylande laxativer brukas forft

tvånnc dagar ä flag, om tilftåndet få tål, men
ledermcra endaft hvar annan och hvar tredje

dag, famt til et flut rhabarbarina, til defs alla

fymptomer uphora och tungan blir affkalad och
rod , då med chinchina federmera ofvervinnes

om något illamående fkulle mark as mot aftnarnc.

Curen i tredje ftadio rattar fig val efter hu-
xu fom den fjuka i det foregående blifvit flcott^

och efter de närvarande fymptomer 5 dock gc-

jnenligcn kommer det nu an på at fmåningom
urdcrhjelpa naturen til fvettning eller at befor-

dra cn foreftåcnde uphoftning> men har Febren
ifforra ftadium ovarfamt med kylande fakcr blifvit

qvåfd eller ockfå chinchina under des häftig-

het blifvit brukad, få i förra håndclfen får man
nu fe en trån- feber, fom håller uti hela måna*
der cllér tils hjelp kommer, och i det fedharc

fallet fvåra lymptomer, under hvilka lifVet efter

hand förlorar fig, dereft icke en omnig uphoft^
»ing kommer, eller ockfå fjukdomen Äfftannar i

U 4 en
'
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en kläda och et påföljande utflag^ fam 'cnda^fl

fkcr hos. dem fom åro benägne til fvettningt
I

I fjerde ffcadio Fordras endaft der fliemmeu åi^ ,

1^1% for diximg, eu eller annan gång? nigat af-

foraude Medieament 5, ipeii der fjukdomen flu^

tits, med fvettning^ underhällen den ftån4igt med
dryck af vinblandade faker? fäfom viiwasla eU,

lernägot. dylikt) til defs alt illamående uphorervj

Til et {lut torde jag fä lof anfara följande 1

anmärkningar : 1:0. Hela lien tiden denna farlo^

geek i Upfala och deromkring, var m:er€n:dels

cn técknig, regnaktig oeh tjock väderlek : it

fnart några klara dagar viftefig ? minfkadcs ger*
na antalet af fjulea, ätminrtone icke okades^ fom

.

dock Ikedde, iä fnart någon dag var tjock och
dimbig. Samraa väderlek finner jag oekfä Herr
HuxKAM anmärkts dä denna Feber gått i Eng^
land/ Månne derfére orfaken til denna ijukdom
Ir den ©märkcliga utdunftningens forminfkande?/

fa tyckes följande omftandigheter i i:fl:a ftad/^

vifa: nemligen^ Kroppens tyngd (fenfiis pond^
ris) 3 vatnets okade afgång ^ hollay kråkning o<h
diarrhéer åkommor, hvilka åro bevifligc, fö^a

pa den omärkelige utdunftningens forminfknin^g,,.

hvilfcen man vet af Statiike Medicin i vanlig

väde^'lek om Höften aftaga til hela ikälpiinc^et

,

men ännu mcr^i dä en fa långvarig luftens fiiin-^

ftadö tyngd ock ftarka fuktighet tilftoter, kvar-
'

nfr i famma proportion tryckningen ols och
"våra blodror blir mindre > Fibrerne forfvagadea^

blodets omlopp långfammare och änteligen trog-

heten (Lentor) i blodet ftoy* Eller månne
iJet kaa vara en fördold Imiita:^ fbm vid vift vå^

'

>
^ - . '

^ der*
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derlckens befkaffenhet och våra kroppars ån-*

dring utbreder fig 5 meii defs emellan endaft an-

griper någon enda hår och dar ? Sä vida detta

då liknade köppfmittan och fådane fjukdomar,
få tyckes, at i Tådant fall åtminftone en Itor

del af de Yngluigar bordt Imitras^ fom umgin*
go med dem 5 fom hade flackar och af hvilka

tn elak ånga geck, hvilkef likväl icke fkedde:

Det årvål .vifst, at der denna fjukdom koni in

i något hushåll, der fjuknadc gerna alla fom
voro i famma hus y men då man efterfinnar den
elaka ftank, fom blef efter lifvets opningar och
tillika påminner fig, huru luften af ångor forloraf

af fin fpånftighet, kommer man juft på en ny
orfak, fom gor fådane fjukdopiar i de ftor^

Hofpital och Fånghus.
2. De flefta Tom foUo i denna Feber voro

medålders -' folk 5 fom antingen lefd^ klent , eller

vakade mycket, eller hade fvaga kroppar, eller

eljcft varit mycket ute i luften. Af gamle och.

barn var ingen fjuk och få af de fornåma. Mån-
ne icke hår et nytt ikål at mifståncka omårke*
liga utdunftningens forminÖ^ning ? Barn åro me-
rendels inne i varma rum ^ De gamlas duaftror
ha genom tiden gått mycket ihop och dera$

blodror åro ftele, fä at de af fuktigheten icke
få lått andras: utom deis beror nu mera deras

hålfa icke fä mycket af «>mårkeliga utdunftnin-
gen, fedan de mårkeliga evacuationer tagit til>

De förname Icfva val och vid lindrig mat-, famt
nyttja fit glas vin, bvilket Iro omftåndigheter,
fom befordra den omårkeliga utdunftningen och
efter utfeende fcråfta pr^fervative.



314 1 7"
5 4' Odob. Nov. Dec.

VATTU-SOr
Botad t Lazar€ttet på Kungsholmen, lyfz

i Rov, och i>ec. Månader.
af

'

Abr* BåcK.

f dc fjuka, fom blefvo intagne, når Laza-
rcttet inrättades pä Kungsholmen här i

Staden , och forfta gången opnadcs den
lilla Odtöber och i början af November 1752^
voro fem med fvår Vattufot behäftade.

Jag hade åran, ät den tiden foreitå Laza?
rettet, och det nöjet , at , genom Guds vålfig*

Belfe^ bjelpa fyra af dem til hålfan. I

' Så vida Vattufot;en år en af de farligafte

fjjukdomar-, och allmänt räknad for dodelig, få

Iiafvcr jag trodt vara nyttigt for det Allmanna,
och enligit Lazaretts - inrättningens ändamål , at

^f min halna Dag-bok meddela berättelfe om
xJefTa fjukas tilftånd, och de medel, fom dere-

|4iot blifvit brukade, med någon tillåggning vid

hyar och en, at andre måtte kunna lampa det-

éi, Gllcr dylikt bote-fått til deras liuka i Vattufot-*

/ Ber åttelfen.

irångcn E. B. kom in i Lazarettet den 3

Nov.' fyratio och fyr$i år gammal , hafvcr

ej vetat af ailnan fjukdom, ån en fvårighet, ifrån

många år tilbaka, nar han fkulle katta lit vat-

ien, deremot han hafver druckit bittida i Våras

Gt Deco£t på Tall - och Gran - ftrunt med Enris-

Når han i Martii månad lidit af kold pä fjön,

få fik han Tertian- Feber^ fom ftadnade vårefter

D



fjorton dagar, fedan han tagit Rhabarbcr , och
fyra pulver af Kinkina^ men var ej rått frilk hela

tiden, jenite det at fvarigheten med urinerandet

höll fort, til defs han i Augufti manad kände lig

tung, trog och obeqvåm, iedfen, ovanligt fom-
nig och ville gerna ligga j Fötterna och i fynner-

het benen fvuUnade, få val fom knån, lår, lero-

tum, buken och armarna 5 And - tappa och om-
het ofver hela kroppen, famt vader plägade ho-

nom. Han brukade i 14 dagar lut, gjord med
vatten och enträds- afka, utan nytta^ och pä 6:tc

veckan , ejler i llutet af Sept. tappade en Fålt-

fkärs-Gefäll utur buken i qvarter vatten v bu-
ken minlkade litet, men kom ftraxt til fin förra

vidd. •

Når han kom i La^^arcttet, klagade han fve-

da i röret och fvärighet at käfta vatnet, men i

fynnerhct gräfclig ömhet i hela kroppen 5 i fot-

ter, ben och lär och ofver ryggen fvullnad med
rodnad, hetta och hårdhet, fom lämnade gropar

efter tryckning derpå > Buken ganfka ftor, men
fä fpånd, at det let iäfom på en trumma, når man
med fingerna Ilog derpä v något vatten kåndes
fqvalpa j Scrotum fvuUct och genom - ikinligtj

Han hade ofta hetta, var torr på tungan, i fyn-

nerhct om nätterna, och brot då i fvett^ Han^
hoftade med häftighet ikåttals, och klagade pråfs-

ning åt broftct, fick ibland up flcm , och var nå-

gra dagar forftoppad ; Pulfen häftig, faftånmcd
xågon ttyrka Mat luft morgon • ftunden.

Jag gaf honom den
3 , 4 och f *tc Nov. dage-

ligen hvar tredje tima pulver af Q och Cremor
Tart, aa gr. Xij, och om morgonen piller afGum.
Ammon. Galb, Tart^ Vitr. gr. v, pulv. Ca-

Äorei
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ftorei, Sal. SMCcini, Tereb. venet. H gr. iij^

Extr. Aloes aqvof. gr.
j

, fom gjorde en opning
om dagen. Derpå minftades fvullnadeii i benen
den f 5 men buken var 1 tunl tjockare > Han fof

om nätterna och hoftade mindre. Efter middagen
fattes honom Ciiftir af et migt frifkt barns urin

3^

fom han beholt långe och gjorde 5 öppningar,
de två fednare tunna.

Den 6 tog han
, jåmte pillcrna och pulvern^

4 licjedblad afdenna Sennes drycken
, neniligen, FoU

S. S. S. dr, X. Cardamomi cont dr. j. Tart. So-
lubilis Unc.f? infunderade i y font. ofver natten

,

och deruti uploft^Mannse Calabr.Unc. j. om mor-
gonen^ hvarefter han hade tvånne opningar med
llem, fom lättade honom. Samma dag kl. z et

Ciiftir, deruti voro uplofte Eleél, Cathol. Unc.

jj, Nitri 5js3 fomlgjorde åter et fedes och lät-

tade.

Den 7 famma Piller, fennesdryck och pul-

ver. Han hade i gar aftons , i natt och i dag for-

laiiddagen haft 8 opningar, fomliga ftadiga. Han
kandc fig lättad , benen voro hvarken få fvuUna,

roda eller heta, råfom forr , och buken tyktes va-

ra mjukare ^ Urin var brun och bröt lig.

Den 8 brukades famma fom den 7, och hade

han detta dygnet 6 opningar, med hvilka myc-
ket våder gått : Men buken var lika fpånd få-

ibm i början.

Den 9 tog han om morgonen bittida och om
qvållcn famma piller , men på okade med Affae

foetidae gr. v. och Tereb. Venet. gr. ij under

nzmnai Pihlae foetiäae. Och kl. 10 pulver af

Rad, Squillae gr. iij, Vincetoxici ^r. v> ©^r.x.^
under namn a£ Pulvis antihydroficus ^ deraf urin

bor-
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bofjilt drifva båttre och opning befordras* Det-
ta dygnet gingo f hdfftop urin > Patienten drack

litet 3 Urin var ej blek*

Deii i o efter middagen fattes honööi hälften

af féljandeClirtirrRcéHB.RutaejSabinae al CJnc.

p. Y/ font. libr* jfi. coqve ad libr. j. Colat* addc

Aifae foctidae dr. ij, OL Oliv. UncJ, j. OL ftill.

Succini dr.p M. S:r Enema foetidum Ph. P^^ Ed^
livai^efter han fick 1 opningai\

Den II * Detta dygnet fattes hoiiom den
aildra hälften af Enerliä foetiduM^ förn IkafFadc

honom f opningar, hvarmed nog vader giCk*

Den 12. Buken var idag mjukare ån förr ^

dock ttor^ Låren öch benen mindre hårda ån forrj

Tungan göd^ Pulfen mjuk^ men något matt,

jag lät lägga pä buken plåfter efter denna bland-

ning: Rg: Göepar. fub ciner. äflat* excortic* mi-

hutiif. confciiT. cöntuf. Unc. i
j

Sap* Vem
tjnc.vj Cerae flavae, Refinäe tlUncjfS: fa-

rinae foen- graec. tJnc^ iij, Ol Oliv. parum^
liclvef, fimui ägicä piftillo. S:r Cératum e Coefis

Gaukii^y och bcfalde äter at taga qvåll och mor-
gon af PiluL foctid. purgant.5 fåfom den P5 famt
pulvis antihydropicUs ior och efter middugen.
Til krydderna for Tifaiien lades lika mycket ra*

fpat cntråd*

Den I 3 oc:h 14, Brukades Pillerna och pul-

vis Antihydrop. fåfomden 12. Han hade i dag
nog öppet iif, och Urin gick i myckenhet^

Den t f. Likaledes famma medel. Han kla-

gade fig mycket qvalmig i buken fom var nog
fpånd. Efter hälften af Enema foctid ficlc han
4opningar

^
hv^r^\ han lättades.
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„ Den 1(5. Brukades åfven famma medel. Hart
lirinerade detta dygnet

3 halfftop ^ och hade f
I

opningar. Hans buk var mycket mjukaré^ Svul- '

nåden ofver ryggen lade fig^ Ben och lär Tmal-

nadcj men voro härda 5 och 5 när de klämdes
5

fäg man gropar > Rodnaden gick ej ånnu bart v
Han klagade ofver matthet och ibland hufvud-
vårk; Han fallnade i anfigtet , och blef lvartare>

Han hade en gråfelig ömhet ä de Hållen, fom
vatnet ftätt ^ Pulfen var liten 5 men mjuk och
långlam 5 Han orkade åta, och betungades ej får-

deles af maten^
Den 17. Nyttiades famma Pil. foetid. pur-

gant. qväll och märgon, fåfom den 11, men man
holt up med pi^ilvis antihydropicus.

Den 1 8. Brukades åfven iamma piller. Detta
dygnet gingo

3
halfftop urin, och Patienten ia-

de 4 opningar , men efter han kånde iig ilinn
,

få fattes Clyfma foctidum fäfom förr, hyaraf han

hade god opning.

Den ip: Samma Pilul. foetid. purg/ Benen
mjuknade, men buken var Ipånd.

Den to* Et pulvis Antihydr. brukades tor

middagen. Han hade i dag z opningar, men var

våderftin. Uriil gick ofver i llop^ Et hälft ftop

vått hade han njutit* Emot natten tog han PiL

purg. foetid.

Den 11. Brukade han åter PiL foetid. purg.

For middagen pulvis antihydrop. Han hade ta-

git i| qvarter vätt til fig, men ufinerade
3;

half-

llop.

Den 11* Om morgonen tog han PiluL Jloet\

fiurgsntes af Gi Ammon.Tart. Viétr. a"! gi'* E.xtr.

Helleb* n. Aloes foccotr. Tereb/ Vea a1i gr. iij*

OL
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01. ftill. Junip. gtt, ij. och pulv. Antihyd. for-

middagen. Hade derefter i fedes allena il, men
mänga knipningar, och tog om qvållen Enema
foetid. 5 hvaraf han hade i opning.

Den 2,3, Tog han Pil. Aloeticac och kl. r.

4 flcicdblad Sennes-dryck, famt kl. f tre fked-:

blad, hvarefter han hade f fedes, fom lättade.

Med de forlla gick tåmmeligen hårdt. Urin var

rod y och flkar i röret 5 Patienten mycket matt^
och orkade intet åta ; Buken mycket Hinn och
okad i ridden

3
tvlrfinger.

Den Z4.Brukade Patienten åter Pil.Aloet^och

4 {Iredblad af Sennes- drycken ; hade der éfter f
tunna opningar.

Den 1^. Hålftsn af Pil. foetid. purg. och äf

Aloeticis, efter bagge voro for hand och af Sen-
nes -drycken 4 (kedblad.

Den 16, vj, z8. 2p och 50. Brukades fam-
ma fom den if. Hvar dag hade han 5 til 6 6p-
ningar. Urin gick altid mer ån det fom dracks^

dock med llvärning.

pcni Dec. Samma piller och dfkedblad Scrl-

nes- dryck.

Den z. Pillerna qvåll och morgon, och 4
fkcdblad Sennes-dryck, hvarefter 3 iedes.

Den 5. Likaledes, men 6 fkedblad Sennes^
dryck, fom gjorde 4 fedes.

Den 4. Piller och Sennes -dryck fafom i går,

hvarpa folgde 6 opningar. Han låg i dag ofvan-^

pa och gick litet, famt hade^god matluft.

Den 5. 6. 7. 8- 9- lo- n och 12. Brukades
af Pillerna och Sennes-drycken en, ibland två gån-
ger om dagen ti^fkedblad i fånder, derefter han
dageligen hade f til 8 fedcs. -

I

Den



' ^
'

Den 1 3 . Likaledes^ och efter middagen ct hälfl

ftop Deeod. Britannic; af^Rad. Britänii; Unc; iv^

Liqviritiae Unc^f?^ avenaej Unej. V font. Ib* xij,

Coque ad Ib. ix. Han hade i dag i opningar.

Den 14, Var curen den fammaj hvaraf" hail

fick
3
opningar. Urin gick trögt ^ men mer ån

Patienten druckit* Emot fkärhiiig i röret och
derutiir flytahdg materia brukades böugier af

Herr Regements-fåltfkåren AgréLlj Buken var

liagot fpänd, men mjuk*
Den if. 16 och 17. fåfom forr.

Den 18 likaledes. Några dagar liafver liart

klagat ofver hutvudvåiNk. 1 dag hagoh kyla nied

fvett efter ^ fa val foni den ip.

Den zo. ii fainmä medel: han hafver rriatl

båttre^ meil åf ftinn ofver magari.

På detta fåttet fortfor han rned Pik Aloet;

och foetid. ötn qvållen^ pGh(4(kedbkd Scniies-

dryck morgonen dérpä 5 famt i eller annat quarter

Dccoct. Britanhici til flutet äf December. Så
Vida benen ville ändå hålla lig fvUllna , begynté

han i fanuario at dricka GereviL mtifcorkitiva Phi

P. Ed, til
5
cjuartef onl dägéii^ ock ibland 4 flced*

blad Sennes-dryck;^ derigdlpnl hårl tuUkörniigeii

vailf fin hålfa 5 och tog affted ifrån La2*arettet

den 9 Januar. utan at falla iri igen § få mycket
Äiig åf vitterligiti

Tillåggntngi

I. Af befkrifningeri kan nlartflutä^ det ör*

fäken til denna vattuiot var illa botad tdrtian- fe-

ber 5 och emot dem^ fom få illa tala om Kinkina,

at hår hafver for litet Kilikiria blifvit brukadj och

formodcligen utan tilrådvclig afforning innan bar*

ken^
\

i
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kehblef tagen ^ hvadfin kroppeii blifvit Gfverk*».

ftad med fega vafkor ^ och de fafta delarna ej ha&
iiog dyrka at arbeta och dela dem omkring.

2. Jämte Afcitis ( Buk - Vattuföt) fa var hår

Tympatiitis ( Buk • våderfot ) hvilket både af" det

lätet, fom hördes 5 ilar avan flog derpå, få val

fom af den onyttiga vattu^tappningen jjutas kan;

I tarmarna var famlad flem ,
kroppen var het i^

ineifvorna fylde med vader, de retades öch ag^

gades ,
fammaiifilorptes panägrä ftålléii, våderna

fingo ej afgång, utfpånde tankarna , och hollo

deni iafoni trum^fkinn hårda, hvadan fjukdomeii

fått fitt namn.

3. All Vattuipt arfarlig,ifynnerhct deirt med
yåder, eller Tympanitis kallad, och med fådan

hetta, eiaiedan mer fara år , at någon af de ädk
delarna tager fnart flvada. Efter Vattu-tappningen
plågar den vara fvåraré at bota, och fällan gifv^cs,

exempel, det de fjuke vmmit något annat deraf^

ån lindring 3 ej heller undgått, at flera gånger
foka hjelp af iamma ofåkra operation , til ddt
dodon gjordt flut pä jämmérn. Hoftan, kläm-
ningen pä broftet och Ivårigheten at käfta vatnet^'

aro ej behageliga märken. Men det fom gat

iiopp om denna ijukhngien, Var, at han ej rått län- ^

ge ilåpåts med fjukdomen, och var i fin båftå

ålder, hade matluft, och fofmådde behålla matetii

4. Til at bota honom, fkiiUe Febern håfvas 5.

få vida derigeiiom underholts krampeö i inelfVor-^

na, och faran for invärtes brand, våderna ikulle

fordelas, de ofverflodiga vätfkorna tunnas , o.ch

hattireii hielpas på vägeii til deras afforaiide^

f 4 Det var rådligt at börja fagta,öch fe hura
vida ineifvorna voro i godt ftänd* Emot hettan och

. 1
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Febern gofvos kylande och fyrliga medel , fcdan

Vndri^^a lofande, med liten dofis af Aioé ; och c-

mot krampen Gaftoreiim, barnftens-iait j och an-

tclif^en ftarkare våder-dclande, jåmte Senna-dryc

-

kcrToch fqvilla pullvret , fo-m fcH- fig fjelt

ei hade gjordt tilfyllcft at torna ut vattnet 1

delTa omMndighetcri och det ak i^ladan doh

tom kroppen kunde fSrdraga 5 tillika fa lagande, at

han då och ål fick hvila. Den ftora nyttan

,

"Vom Senna- drydcen gjorde vid detta tilfallet,

når lofande och våder-delande medel gofvos c-

Äicllan torde komma andre Läkare at bruka

. det famma vid fädana omftåndigheter. StaAa,

håttit^a, ^'^ki-a medel emot Vattufot,

Itulk hafva mat mer, gjordt krampen och lara-

manfnSrpningeti i tarmarna Ivarare /och okat

fpånningen med Febern, til defs brand cch

eangren infunnit fig.
• a/t j-

'

Huru nödigt år det icke 1 Medicin, at

råtta medlen efter omftåndighetcrna 1 fjukdomen,

och ej vilja bota det ^na flaget Vattufot, fa-

fom det andra, den ena rall-fiUKan, fa^om den

andra De ibland Herrar och Fruar fa utro-

pade louveraina medd emot Vattufot och an-

åra fvåra fjukdo.mar, b&ra pa detta fättet m-

Ikrånkas. _ , r^,- 2 n " i. ^
I detta få vål fom de fol]ande Roncn haf-

ver jag nosa anfördt de medel , fom får hvar

da<^ blifvit brukade , efter min ha Ina Dag-bok

hvTlket torde falla ledfamt f6r mänga, men kan

vara nyttigt får dem, fom behofva anvisnmg

4iuru dvlika medel balt lämpas eftei; de fjukas-

tilftand och fjukdonaeiis belkaffenhet»

* ** * FÖR-

\
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fom graflerade i Uplaia^ öm H6^
ften^ år lys^ * - ^oiS

N, N. Sått^ at fä tilreda papper j at det

ej fkal tagn eld - * Ifp
- * Anmärkningar öm Skånfka åkerbrukets

uphjelpandé - .
^'^9

- - Om fättet at utröna fädes-oCh jörd-ar*

ters 5 famt allahanda flags gédfdb
flvildnad i godhet, m^ m. t7^6

- - Paftmd, at i fjo-nod kuiina bärga lifvet 238
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' ÖFVER

De XV Första Tomer
Af

KONGL- VETENSKAPS
v

HANDLINGAR.

STOCKHOLM.
Tryckt hos LARS SALVIUS.

^ 7 $ S'
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^ ) o (

FÖRETAL.

De mångfaldiga åmncn, Tom åro afhandlade

eller med nyttiga anmärkningar omrörde,

ut de if torfta Tomerna af Kongl. Vetenfkaps
Academiens utgifne Handlingar, åro der fä kring^

ftrodde, at det börjat blifva fvårt for dem 5 fom
derutur åftundat håmta underråttelfe angående
något visil åmne, at finna igen^ hvad de velat

efterfoka. Om de ånteligen rakat på et ftalle,

torde det dock icke hafva varit det råtta^hva-

reft faken utförligare och nogare underfokes.

Kongl, Vetenftaps Academien har deraf
blifvit föranlåten at låta upråtta tvånne allmän*^

na Regiiier ofver alla defla Tomerna: det fort»

ra på Auélorerna, lom ingifvit nägot Ron eller
Ikrifvit i nägot åmne^ med bifogad Tittel på
hvart och et af famma Auftor ingitnaRon: döt
.andra, på Ijelfva de afhandlade fakerna, hvareft
man på et ftålle får anvifning til alla de rum,
uti Handlingarna, der famma fak finnes omrård,

;
';Man har beflltat %, at gora det fenareRe-

.^iftret ånnu nyttigare dcrigenora, at man, fa
oftä lakens befkaffenhet tillåtit och det med fa
ord kunnat fke, anfört utflaget af fjelfva Ronét
eller förnam fta innehållet och flut-ratfen af an-
märkningarna, pl det de, fom ej aga fjelfva-
H^ndlmgarna eller i haft kunna tå dem , åiidock
af blotta Regiftret må århalla "någon uplyfning.
Detta har i fynnerhet blifvit i akt tagit vid Oe-

4»»». K o



FbretaL

conomiflca och praélifka åmnen. Men radeligaft

blifver likväl for dem 5 fotn äftiinda fiiUftåndig

underråttelfc, at foka den i fjelfva Källorna.

At et och Himma Imm ofta finnes uti Regi-
ftret på flera Hållen uptagit, under fårfkilda

Titlar, år med flit flcedt, at låtta de fokan-

des moda , fom ej altid torde komma ihog

,

at foka faken undet den tittel, fom Auétor til

athandlingen Ijelf gifvic. Alla de åmnen, fom ho-

ra til nägon vifs Vetcnfkap eller vifs handtering,

åro forft uptagne under Tittelcn af (amma ve-

tenlkap eller handtering^ och deisutom under de-

ras eget namn, lä framt de varit af nägon vigt,

^cUcr om man tykt, ac ej hvar och en fokande

-ftrax fljuUe finna fig, under hvilken Vetenfkap
eller Handling åmnct bor igenfinnas.

Vid anvifningarna år til märkande, at Romcr-
ika Siffrorna uti båda Regiftren bemärka Tomenj
rnen de arabifka eller vanliga filfrorna gifva u*

ti förra Regiftret tilkånna Q\' årtalet, och uti det

fenarc, fidan eller Pagina i famma Tom. Pa
det ingen ma mifstaga fig om åi^pt, emot hvil-

ket hvar och en Tom fvarar, och om qvarta-

let i Aret, hvartil cja anvifad pagina horerj vil

man hår på en gång anföra Åratalet for hvarjc

Tom, och fido-talet for hvart qvartal i Tornen,

famt vid famma tilfålle nåmna den af Kongl. A*
caderaiens Ledamöter, fom varit Prasfeå

uti hvart QyartaL

Tomr



I • ) ö ( 0
Tornen L ti39 och 1740.

Jul. A. S. Hed C. Lti^Nw£US * - itiäitpag. t 11X84'

Oä.N.D. Herr M-Triewald — - S.f - 184^

Jan. F.M» Frih, C, WXEDÉRHrELM - - - 266.

Apr.M. J. Frih, A. J. v. Höpkek - - 267 - 334.
Jul. A. S. Hefr Ev. Rim ^

.
- - 335* - 4^0.

Oa.N.D. Gx^f. C. J;vGR6N3TÉr>T k * 411 ^ 483*
Toth. II, 1 741.

Jan.F.M. Herr B, Cederholm ^ - t -

Apr.M.J. Herc A. v. Drak^: - - 81 - 148^

Jul. A. J>. herr Éehzeestiernä ^ - 149 - zioi

Oa.N.D. Herr A. Nordenbsrg - - lii - 280.

. Tom. Ili. 1742*
Jan.l^.M. Herr D. TiiM - - i - So;
Apr.M. J. Frih. v. Ottér

.
Sjt. - i^é:

Jul. A. S. Frih. A. J, V. Höpkek - 157 - 232.
Oa.N.D- Frih. H. Wrei:)é

.
- i233 - 302.

. Tom, Iv. 1743..

Jan. F.JV*. Frifi. S. C. Bjelké ^ ' t *
8f;

Apr. M. J. Doft. E. JBek2.elius > 89 - Jöå.
Jul A, S, Herr A. Ekrenswerd - - 1Ö9 - 25-6:

Oa^N.D. Hetr G- Walleriu^ ^ * ij-^ * |3|.
Tom. X'. I744,

Jan. P,M. Herr C. DÉ Géer - ^ i « 71;
Apr.M. T. Herr Th. AkkarcäöKA * ,73 * 14^;
Jul. A. S. Herr G. PoLH£\l - * f49 - 233,".

Oa.N.D. Gref. C. EKEBiAif - 233 * 304;
, Tom. VL 174£. ,

Jan. F M. Herr J. ALSTRÅNf -~ J ^ jji;

Apr.M. J. Herr J. |. Sal^öerÖ ^ *
^fgi i47*

Jul, A. S. Herr G. PoLHE\f * * 149 - 224»
Oa.N.D. Herr Gref. G. Tes^ ^ lij * 292;

. . .
Tom. 174^.

Jan. F.,M. Herf N. Roséi^ ^ # I « 71;
Apr.M. J. Frih. G. HÄRLEMAii

.

* ^fj ^ 144,
Jul. A^ S. Herr ASR. Bäcj^ -J- * l^V - 220;
Oa. N. D/ H^r G. Me^jé^ ^ * 22^ ^

, ... .^W^ V.llf.' I74f^-

Jan. F. M. Doa. J. BAoWAiutJS ^' ^ *

Apr. M. J. Herr }aC. FÅcGot ,
^ ^ jécSC

JuL> A. S. Frih. N. PALMstifikk^ - fél - ti^;
©(ä*N. D. Herr G. ÉRANDt - f %tt



Tom. IX. 1748.

Jan. F.M. Fnh. C Ehrenpreus -

Apt. M. J. Herr U. Rupensghölö ^^

Jul. A. S. Herr C. F. Ribe
Oa.N.D. Herr Cl. Grill

^ Tom. X. 1749.
JäU F. M. Herr O. Dalin -

Apr. M.J. Herr Ed. Cärleson -

Jul. A. S. Herr Stöckenström •

Oä. N.D. Herr J. Meldercreutz
Tom. XI. i75"0.

Jan. F.M. Herr D. Ekström
Apr. M.J, Herr S. Schultze
Jul. A. S. Herr O. Acrel
Oä.N.D. Frih. C. G. Löwenhielm

Tom. XII. 1 75'!.

Jau. F.M. Gref. C- G. Piper -

Apr.M. J. Herr J. Clason
Jul. A. S Herr C; Leijell
Oä.N.D, Fr.M.A.V.Ungern Stern

Tom. XIII. 1 75*2.

Jan.F. M. Herr G. F. Leijonankar
Apr.M. J. Herr Z. Strakuberg -

Ju^l. A; S. Herr S. Ljungqvist -

Oa.N.D. Herr H. T. Scheffer -

Tom. XIV. 175-3.

Jan.F. M. Herr L. Klinckowström
Apr. M.J. Herr G. R. Berch
Jul. A. S. Frih. A. J. v. Höpkek -

Oa.N.D. Herr G. De Geer
Tom. XV. 1 75-4.

Jan. F. M. Doft. O. Celsius -

Apr.M. J. Herr E. Salander
Jul. A. S. Frih. F. Palmquist -

Oft.N.D. Herr N* PsilAnderhielm

Fordenikul, om någon i Regiftret anvifes e. g. til

VIII, 15-0; bör han upfoka andra Quartalet för är

* i747? ^ch fä vidare.

>- * 8ö.'

^ - 81 - 166.
- loi 240.
- 241 316.

I - 80.

- 81 - 160.
- - 161 * 232.

- Z33 312.

^ 1
- 80,

^ 81 - 160.
- 161 — 240.

* 241 320.

t • 80.

8f - 160.
- 161 240.

BERG 241 322.

- - i - 80.
- 81 — 160.

— 240;-

- 24 X 322.

I - 80.
- 81 160.

- 161 244.

-

-

* I 80.
- 81 160.

- löi 240.
- ^41 322.



på det hår i«å igenfinnas alt , hvad

ifrån Kongl. Vetenfkaps Academj-

en utkommit, vilje vi ock bifoga

en Förtekning på alla Tal, fbm
åro uti Äcädemiea Mlne ocH af

tryck^;:;utgifhe.
i

Vid Praefidiernas aflåggande*

Herr Carl Likn.^i; om markvåroigbetcr uti Infeéterna

,

'hållit 3,0£t. ,1739. V,
'

Herr MÄrteN' Triewalds ; Om åmne och orfakerna
til Metallernäo och Mmeraliernas föda, tijtågande och
mognande våxt i Jorden, hållit d. 9 Ja.n* 1740.

Frih. Garl/Wilh. Cederhiej^ms ; Öm vilda Träns
Plant.ering i Sverige, h. d. 3 ;Åpr. i 740>

Frih. Amders Johan VoNHåpKENs; Opi yppighet och
huru den i visft anfeende kan vara ny t;tig , Jh. d. Jul.

1740. .^^

Herr Evald Ribes; Om Phyfikens ftora nytta vid fj\|k-

^
domars igenkännande och botande ,, h. d. i Öä. 1740.

Gref. Carl Johan Cronstebts; Om Stenhus bygg-
nad, h. d, 7. Jan. 1741- ii

Herr Daniel Tilas; Om Stenriketshiftoria, h. d. 14.

^ Apr. 1742., •

I
Frih. Henr. Joh. Wredes; Om et Borgeligt famhal-

Ics fornåmfta ltyrka, h. d. 26 Jan. 1743.
Herr Augustin Ehrenswerds ; Om ungdomens up-

foftran til Krigsniän, h. d. 7v Od, 1743. ^

Herr Göran Wallerii ; OmMathematikensochPhy-
likcns nytta i Bcrgs-våfendet^ h. dl -ii'- Jan. 1744.

Herr Carl De Geers; Om nyttan, fom Infeétérne och
deras kånnedöm ofs til%n4a\ h. d. x8 Apr. 1744.^

)CV ' ' "Herr



flerr Theopor Ankarcronas; Om förbindelfen e-

^ mellan Landt-bruk, Manufaéturer , Handel och Sjö-
fart; h. 12 Jul. 1744.

M' |Jerr CäRiSTQPH|:R I?OLH]p:M3; Qm hvadvgr!; Fådernes-

,

' land nu hafvcr måfl af rioden til fin ftåndiga farkofring

i längden
,

föpn förnåmligaft beftär "uti eh föffigtiga^^

Jårn-handel, h. d. 13 Dft,
I^err Jonas Ai^STRÖMSj ÖmSyefigesyal^^^^

de genom pabrikerv-h. d. Apr. 1745-,

fierr jopAN Jul.. S^j^PERQ Om Sal Natron,
||. ^.

10. Jul jy^f.
:|Iefr G4BR|lL'PöLH^MS ; On^ M^thcmatifka Vetcnfka"

4*«^'.jpernas nytta uti byggnaders yåralctiga farKmaafåöandei
h. d, 16 Oéi. I74J'.

|ians Excel. Grefve CAp.p Gustaf X^ssiks; Oni
Syenfl^i^ fprå|;e^s jrylvt och upodlande, d. JanJ

Herr Nas Rosens; Oni ?n OpartifHoch förnuftig ]V|e-
^^'^

- dic! förqäiiVfta görom d. IlZ Apr. 1746.

19 Jui: 1746.
'pért Abraöåm BÄCKS

;^
Omiiyttan^ fom til^yter Lå-

kare-konftep åf et val }nratta.dt I^aeäret eilér Sjuk-hi^s,

h. il ÖB^ 17^6/^ ' '

*^'Herr (ä^i^AB.lp Meyers; OmSyenftaMet^llTArbetet?

,
forkofring, h. d. 17 ja^i. 1747. .

'perr JoH 'Öm känningar af Guds-
•<-'f \T6rfyh/ vid riytliga Vetäifk^^ % d.

-ä^^Ut^iy i^j^f:
''^^^^ ^

^ ' "/ :

'

Perr |ac9b Faggqts; Om Svenlka |^andtm|t^pt qgh
• t

* Geogräphieh , h. d. Jiil. 1747.'
'

'

"

lians 5xc.* Fri|i. C^Rlv Ehrenpiieus ; Qm den nyt^a^

fom Fria konfter öcVHandaflogder tilfkyndas ^f Hiimi

"Herr IJtRiG RupE^scHÖLDSi; Oxa %o^m^

^. :0å. 1748. . .

"

Herr CtAEs Gr?li.s, Om fjo-fartcns nyfta och fp^moti

*;f(|r Riftctj i fyhnerhet hatfit 4tifv^S '#(^ |iernbyggda

\



joeh utur egna hamp^r utruf^ade Skepp, h. 4*

^749*
Herr Olof D^linsj Om Sycrige i fitt ämne och Sveri-
' ge i fin upodllng, K. d- 19 Apr. 1749'^

Herr EpvAiiD Carlesons ; up;Tiuntrantil Fifkerie inritt*
' hingar i SVerige^ h.^^^d, 29 Jui/j^

l^err Ekic Stock5:nströms j Om Bcrgs^ipann^ Nåm-
gens nytta och ikötfel^ h, d, 28 Öä. 1749.

tierr Daniel ;pK3fR§Ma ; Om Jår|i*fQrädling^n§ nyt-

ta pch vardande, h. d., 28 Apr. 1 7^0.
^

Herr Samuel Schijlt7.es ; Om ungdomens upofyaprde

i Landtbruk, h. å. 7 Ju). 17^0- *

Hert Olof Äckels; Om FolU^li^ fjukdqmar i pioder-

lifvet, )i. d. 13 Oll. 1750.

Frib. Ca^l Gustaf Lpw'|NHi5:tM?j pm l^andt?{k6t-
' fel, h. d.' 19/Jan.'i7fl.
Herr Grefve Car]^ Frepr. Pip^ibisj Om de nyttigain-

'rättningar, fom blifvit-giorde i Sverige, under högftfe-

Jig KonudgFREDRlCHS Re^ériiig^ h. d. 27' Apr-

i/f^ •
.

•
- •

•

^

Herr JoHiVN Glasons ; Qin SYenge$ ^iandel^; pmlkif-

len, h,'d. 27 Julii.' I75'i.

Jierr Carl Leyells^ Om angelägenheten och nyttan

det (lags"Bergs-irKete, Tom Stoll-byggnad kalla$, ht

4. ic^ oä. 17^1-

friherre Mathiss Ale)?A>fDER Von Ungern St^rn*
BE^VGS^ 0?n Sveriges tjandel ocli airmåuna tiush^ilb,

nin^, h. 4. J^IV I7'p*
perr 4acharia$ Strandbergs; Oipde fel, fom vid

Febrars botande hos" pft dagehgéii begäs, h. d, Jul.

|ierr Sven Ljungqvisxs; Oin Natvirkunnigheteiis up*

hi^^P^^^e och nytta i det alliiiånna, hållit d. 2^ Qd.
^75-2. ' " ^

'
^

"

|ierr Hekric Theophh. Scheffe;r3; OniMynt, hållit

d. 6 E^br, nJS'
f^err Carl Rejnhqld Berchsj Syeni[ka Myntets

älder, h. d." iV Aiig. 3 75'3.
'

' Herr Öarl De G££r§* Öm Infeöerpas Ajftring. ti*d,

2Öjan. 17^4»
'



.0 B
Mm Eric Sälakders; Qin Slög^er , h. di. 27. Jul.

Frih. Fredric Palmqvists; OniMathcmatifka Veteiir

fkipcriias nytta i alhpåana Jefveruet, h. d. 19 Oéh

Iter^NrLS PsitAHr^ERHiEtMs-j Om Mineral Samlin-
gar, hållit d. 1 Febr. lyfj".

Inträdes TAL,
,Hans^Ejc^ 6^.^fY^ Carl G. Tessi>(S; h|l|it4. i4 Febr*

^^J.rkeBi|k. D:r Hetir. BEKZEryi och Profcfrpr^eiis |^frr

'ÖLQF CEtSii ; hällned. '6
. Dec.

;V746.
-'^

•

,Mppis 8AGRAM0XQs; hållit d* 16 Apr. 1748.;
' Mans Exc, Grefve Gustaf Bondes 5 OmV e^cn{Haper-

nas.Fortplanroing, h. d. 13 |uL I74§. {
'

'

l^lofeÄbrm, Herr JoH. GoTxscH.AiV^ALLERii ; Om ftl-

tenias Urfpruiig och otii^pr|al^^^^ Kall-brpfojårn,

d. 1 Jun. T7fö
''^"^^ .

L^orefts^ Herr p:rHi>s (5?S|.ER.$ ; Om Medelpads och
Angéfmaniaiids Natarllgä^ h. d.

Herr Gi^efY^ rtEH^^iRG^ hållit d. 8

Profefibrens^ Herr Anbers-Mä*^er$; Qnx Kpiift-och

ImadtYlrks Scholots inrättande, h. d. 25- '^Äpr. 175-2.

Herr Axel Fr* CronSiTedts; Om xnedel til Minera-
Ipgieas vidare förkofri^n , h. d. 9 Fehr. 175'4« . . / ;

Hérr Carl Knutregs ; Om nyttan af pt-La^^^

Mechamcum^ h. d. 16. Na^^ nf4-
'

Hqrr^lp^^ 3D^i4<iE.ULs; Jiällit 4- IS^y- J754'

r ^ .i.

Åminnelie ^AL^
ötVer Affeffbren Herr ]ok\n Mor^us; .hållit d. 19.

_ 1743^ af Herm.' Dier Spöring.
ö|vcr Siats Rådet Herr Samuel Th-ievalp ; d. .

10.

• D'<2C» '1743» Olof Dalxn.

* Öfver



Öfvcr Arkc-Bifk. D:r Eric Bj:kz£liV$; h, å, i8 Nor.
1744, af Olof DAtiN.

ÖfVer Praefidenten Herr Anpkrs yoh Drake j h d.ia
Dec. 1744. af J^coB Faggot.

Öher ProfciToren Herr Anpers CéLSius, hållit d, XJ
Nov. 1745-, af Frih. Anb. Johan von HåPKEH.
verCäncellie Rädet, Frih. Salomon yon Ottee; h.
d, II Febr, 1747. af Olof Dalin.

öfver Capit. Mechan. Herr Mårten Triewäld; h.
d. zj Dec. X747. af Laj(s Laurel.

Öfver Afsefloren Herr Göran Wallsrius; h. d. g©
Mart. i748, af DANi«:tTiLÄS.

Öfver Hof-lntend. Gref FredriC SpARRi ; h. d. 19
Oét. 1748. af Olof Celsius.

Öfver Profefforen , D:r Herman Didr- SpåniNG; h.
d. II. Jan; 1749, af Abräh. Bäck.

Öfver Majoren, Herr Elias Pilgren, h. d, li Apr.
175-0, af Jacob Hinr. Mörck.

Öfver Secretmren Herr Pehr Elvius ; hv d, 27 Apr.
; i75'o, afOtoFDAtiN.
Öfver Amiralen, Herr Theod. Ankarcrokä; hållit

d. s- Dec. i7fQ. af EdvardCarleson.
öfver Praefidehten Frih Carl Gronstedt; h. d,

if Marti!
,

175-1. af Olof Dalin,
Öfver Obfervatoren Olof Hj0RTER, h. d. iSApr. i7fi,

af Pehr Wargentin.
öfver Commerce Rädet Herr Henric Kalmeter;

h. d. 13 Mart. 1 75-2, af Anpers Berch.
Öfver AlleÖbren, D:r Johäk Hksseliui, häl, d. o.
Dec. r75'2, af Jacob Henr, Mörck.

Öfver Öfver-Intendenten Frih, Carl Hårlsmäk, h. 4
19 Mart, 175-3. af^H. Exc. Gr. Carl Gustaf Tki-
SIN.

Öfver Goinmerce' Rådet Herr Christopher Pqlhem,
h. d. 2-f Jun. t75'3. af S. KLiNGENSifgRNA.

Öfver Archiatern , D:r Evalp Ribe; hållit d, 13. Mait,
175^4, af Jac. Henr. M6rck,

Öfver Kyrkoherden , D:r Nils Bwlin; källit d, 14
Mart. 1754. af Jac. Henr. Mörck



Öfvcr Commerce-Rädet Hert Thomas PirfMGRENj h,,'

d. 14 Nqv» i75'4. afEDV. Carleson,
Öfver vice Prosiid. Friherre Sten Carl Bielké , h.

d. 19 DeC. 175-4. äf Carl ÄLBRECHT RöS£NAt>LER.

TaL vid äriclra titölien

Secretcr. Herr Pehr Etvii ;OmMåtheri)a[tiffca Veténfka-

{iernis odéti ,- h. d. 10 Sept. 1 746.

Herr Olof AcRELs ; Om genäfte Såtéet ät fnrStta o^h
miderhälla et Lazaret eller SjukHus , hållit ar 1746.

Tal hällne dä Hans Kongl. Höghet förfta gängen em'ottog

Vetetifkaps Adademien fäfom hennes Proteétor och Le-
damot; d. 17 Mart. 1747.

Ti\ , hällne d^ Hans Kongl. Höghet f&fta gängen benå-

dade Academien med iln höga närtarelfe, d. f. Mart.

1748.

Hans Exc. Riks-Rädets Frih. x^nö. JdH. von Hopj^éns
Tal, vid Öbförvatorfi invfgnfng d. 20 Sépt. tjss*

$^öckholm df; Märtii/ ijff.



• *

FÖRRA REGISTRET.
Alpliabetifk Förtekning på Au<5tö-*

i-éfiiä til alla de Röii, fom in-

flutit uti de förftä ij' Töitiei-iia

af Kotigl. Vet* Acadettiiens Haiid^

lingar
j
antingen liel och hälncj

elier genom utärag*

- • «

AtRÉLj (jöHAN% mråttningäf^piiilipär^ hVäl:
uti intet låder briikas

. XllL %^
AtRÉL

5
(Olof) , Arimärkning éfvet efiti&k
élleMa kallade brytnings båldfet, ef^

'

ter en^fvär graiter^nde Feber
^

hVilka| .

dä cic épriädes, dödeligeli äHtipö, meii
tfkdelftlaxerande medel botades VII^ 3.

* Om ét barli , foln daktack enänfeiilig;
"

ftöt pä hufvudet^ m^dän det åtinii lag,

,

1 modeirlifvet, i råttan tid föddes, och
Jefdé tre' téeköf efter födfléti ' Vtf/i/

^ Om en ovanlig hals-fjukdom VIIl' 4,Om et harmynt barn , af % fjårridéls

ars ålder, fom lyckeligeu blifvit botadt IX, 2.
^ Om Svallriådciii, Spina bifidä kallad IX, 4
^ Om Hankärs nytta i fvårtaftärren.foiii

« A.

fc. Ä. 4. neikrffmncr f)^ ^»fi I It-ohor Vf^^A
X,

Ii
leriaftet Lår - XUOm en hölfe-f^ulÄ^ äf* ét Lifspdndä

,
vigt, föm blifvit af kind-betict pä m
man lyckligen bärtfkuren Xt

^ Om et agg, titi hvilket el tnmdtU km '

'

r
läginfieflutit . XII, f.

•-u * 0m



mer.

AcREL, (Olof), Några minnes värda (kå-

dor , famlade och upteknade , XIII, 4.
- - - - Chirurgifka anmårkn. om en Fing^r-

i 1 ljuka , och om Ben-r6tor XV, 4.

-Adelheim •) ( Johan ) , förfök at fä hoft-räg

om vinteren pä fnån ' XII, 3.

Adlerheim ,
(Pehr^, Om råtta fäniflgs ti-

dens utrönande, och om fanings fåttet I,

^ "jiy*-* Sätt at förvara anfigtet för köld om
vintern II, 4.

Alström, nu Alströmer, (Jonas), Be-

^Ikrifning pä de Brabantifka malt-och
tärk-hufen II, 2.

- - - - Om Bolkaps Afvelcns förbättring
,
ge-

nom goda Hannars inlkaffandc ifräti

utrikes orter
* IV, 4.

Alström, (Patrik), Angående Jordpårons

plantering och nyttjande VIII, 3. XI, r.

Ankarcrona ( Theodor ), Befkrifning pä

Fem-fingers fi-fken I, ö.

• - - - Om Berberis trädens befkaiFenhet och
nytta X, i.

- - - - Om Solblomme-och Tobaks-ftjelkars

nytta at föda Fär XI, i.

Sattet at anlägga Sparris-fångar XI, i.

Argillander, Om Gäddans lek och alftriiig XIV, i.

B.

BiYERSTEN, ( JoH. Georg.^ Qm toteii af

Sium aquaticum, och des (kadeliga

verkan pä Bolkap XI, 4.

Benzelstierna, (LARs),»Om ätfkilliga ny-

are Malm och Mineral upfinningar I

Riket II, 4-

Berch ,
(.Anders), Förfök gjorde vid Smörs
kärnande VI, 3.

* • Förfök vid mjölk, fmör och oft VII, 2»

« ^^ Jålltiförelfe emellan Svenfka och Ut-
låndika vigter VII, 4.

u . - - Berch



JRegiJier, |

Berch, (Anders), Uträkning om Sädens

förfpillning under bårgningeri VIII, t,

- - - - Jämforélfe emellaii Svenfkä Kännes-

mättet och några ptländfka mått VIII, 4.
^ - - - Jämfårelfe emellan Svenflca och Dan^

ika vigterhä '
,

\ ^ 3,
- - - - Beiktifniim pä deil ChineMa Vigteri XI, 3.

BiElKE, (Sten Cärl)^ Om Fihlka Bohveje-

fkötfeleft : „^ . Vit, I.

- - - Om fmak och fårg på' kfétorens kött

och rajolk , förorfäkade af vifs flags

föda XI, i.
^ - f- - Om ätriciiliga Bohvete flag^ befyniiier^

ligeri det Siberifka XI. 2,
- • - • öm det Siberifka Ärtetrådet

^
Höbmiä, XI,

BLixENStiHR>^A, (TiioMäS)^ Om en Gnll^
.Glafure pä Porcehn ^ VIII, i.

BoHNSACHr (.Berndt)^ Om Ék-ollohs få^

ning och Ek -plantering / 3.

.

BottEKriÄGEN, (Gerhard;^ om eii fvär

hals-fjukdom . ^ VIII^ 4,
^ - ^ - Om en fy-näl fbm tlifvit Uftågéili ur

armen pä et bärn XI, 3,
Bonde ,

(Gustaf)^ Öm detl nyttan tråden

hafva af lina löf
,

; IX, 4.
BrAKdberg^ Förfök til Landtbrukets fårbåt-

tri^g ^

- ; : VI^ |.
Brandt, (GEöfto ), Ada Laborätöra Chy*

mici^ om Viftriolen / , If, iw

^ - - Fottfåttning af fammä Jä6il IV, 2.

^ • - r Angående Tenri^probering til de^ finhet Vj 3.
- - - - Réglor aiigäcnde Mäim-^ftrek, Gruf^

von brytning och itnderbyggMd VI, i.

- - - - Om en fynnerlig Fårg-^cobolt VII, 2.
- - - - Om eii Tenn-haltig malm ifrfo We-

flätifors' i Weffmaiiland VlI,- 3.Om {kildniäden emellan fötaflcå och
Soda % : Vll^ 4.

. - - - Om det flygtiga Alcalilkä Saftet Vill, 4.
-^ ^y -- Rön omiGulU uplöfhing i Skedfattért IX, u

A 2^ Brändit



I Regtfier.

Brandt, (Georg), R6n angående Kalken
- - - - Om Råd-och kallbråkt jårns egenfka^

per och förbättring

- - - - Anmärkningar och ron om Gullfkedmng

t. Rån om köks-falt och des fyror

^f ". Ytterligare rön om köks-falts fyror

BRAtTNER, (Johan), pH) en ny päftinnen

Tuf-plog ,

- - - - Om Plog och andra Åker - redlkapcr

af jårn

- - - - En Riffel, at renfa fåde^-droflen förr
* ån cien kaftas

« - - - Om fifke-katfor

Brelin, (Nils), Påfund at öka Claviers

och Cymbalers godhet

- - - Påfund at förekompa fprickor pä tim-

mci;

.
- - - Om et Sten-lim, fomej uplöfcsaf vatten

' • - - - Huru dricka kan förvaras för furnad

om fommaren
. - - - Förbättring, pä Skott - fpolfjådrar til

band-fabriquer

, - - - - Beikrifning pä en uprätt ftäendc Cla-

yefin, inrättad m^åi forte ftano

til 8 graders förändring

- Et*nytt Utt at göra kakelugnar mera
' ' värmande
- - En ny inrättning af hand-quarn

En Brygg - inrättning

JBrenker, (Carl), Sätt at förbättra fancka

ängar och myror

T -p - Om Mäflärs förbättring och upod-
* ling genom fand

Browallius, (Johan), Om" en befynnerlig

underjordrifk fetma, funnen pafjö-bot-

ten i Finland
^ - Rön och anmärkningar om Roft;r6;

ken i FsiJilun - . .

"

^ - Om en förgiftig änga uti Qvekne ^Kop-^

. ' par-grufva i Norrige

XII, .3

XIII, 2.

XIV, 4.
XV, I.

v, 2.

X, 4.

XIII, 4.

XIV, 4.

I, I.

I, 2.

I, 3-

I, 4.

II, 3-

II, 4.

III. X.

III, I.

XI, I.

XI, 3.

IV, I.

IV, I.

IV. 2.

Bro-



Browallius, (Johan), Ron om Arfenl-

ken och des Metallilka natur

- - - - Utdrag af Stats-Rädet ScHELDERUPS,
bcflcrifning pä dea ryktbara Mal-ftrö-

meii i Norrige

BuNGENCRONA, (Carl Gust.) , F6rfok at

med befparing föda häftar med får-

fkiidt der til bakat bröd, i ftällct för

hafra

BuRMEiSTER, (J. H.) några händelftr, fem
hora under Cotefii Theorem för cir-

kelen
^

BåCK, (Abraham), befcifning om Grås-ma-
fkeu, fom gjorde ftor fkada i Hel-
lingland, är 1741.

- - - Be&rifning pä 1er-brunnarna omkring
Paris

- - • - Beråttelfe om vattu^ polypen, i anled-

ning äf dem, fom åro fundne om-
kiring Stockholm : \

- > - - Om Negrernas fvartia' hud
- ^ Om ormars bett, fom åro mer eller

mindre farlige

- - - Utdrag ^ Probften BromÄn% berät-

telfe om blodfoten, fom gralTerade i

Helfingland , äf i J^S'
- - r. - Teken til Sten i bläl^n

,

- Rön anflälde med en hvit'tÖrf-a{kä

- - -.r Rön om Vattii-fot, gjorde pä Laza-
•

^ rettet i Stockholm

V, I.

*J>

XI, 2.

Mil, I,

VI, 4.

VII, 3'

IX, I.

IX, 3,

X, 3.

X, 3.

XI, 3.

XV, 4,

Carlesom^ (Edvard), Om et ftållei Tur-
.;. kict, hvarefi: nägra ften-vandlade trän

blifvit fundne
^

^ \ IX,
- - - - Om Orientalifka Tröfk - drogen och

' VI tröfknings fåttet XII, i.

Ceoerhielm^ >( Jos.) ^ Sått at förekomma,
''1 det utländ/k eller annan god räg ej

Ikal aftaga och blifva fåmre til utfäde 1, f.
» -^^^ A 3 " Ceder-

\



$i Regifter.

CfDERHiEtM, (CARLWiLH.)Påminnelfer til
*

Kalk '-bränneriernas förbättring 1, 5.
* - - - Anmärkning om Gjokens agg II, i.
- - Rön om bland- fåde af Rag och kom III, 2^
- 4 Sått at gpr^ Lin fint och nijukt, famt- •

at bl^ka linne IX, 2.
r f - - Foriok at klåcka kycklingar uti ugnar IX, 4^

^^jEisws^ (Anders), Rön, pm Tra-rftån*-

l^iers utyi^gancici köld i,
* ^- ?• - Jamförelfe ^rnelian den Svenflc^ fot^.

^

. t .L ' åtikiiliga utl|ndllca mätt ' *

I, 3.

^ - - Meceprolpgilk^ Qbf^ry^tiQn^r §f

?739- ' I, ^
* r 111 J^^^i^ Pni Magnet r. näl^ns (Ivinddiga

förändringar |, 4.
?r f Om Magnet -ngleus niifsviftiing jfrän

Norrftrekct, obferycrad i Upfala^ I, 5.

» r - r Quidpme QmLWH}STON3bok, ^ngä^n^
,

-
;

de 0ttet at fitina Longuudep pä Sjön I, 6.

^ > Ä * Met^projpgifka, pbleirv^tiQ^er, fpi:. är

* - - C)m B^rojneterns (lig^nde pa diupg|/|,^

Faju grufv^ Z '
'

j .

- - * Longituden. af ICopeah^mni W^fter./
r' om Upfal^ M<^ndi^n • II- 3-

Om nyttan och 4i:)ög^}ighet;en at y^ta
" IZ Jor4fn§ jråtta ftorlek pch.Skapna4 ,, II, 4*

- v r r Meteoirpjpgifl^a. QWemUQn^r fw.

>f -Va 1741- ^ III^ I.

' ^ T T Siit^% at fa, tvånn^ t>e(lån4ig^ gr^4er p^
en Tl^^rmometer III, 3.

-r ^ T " Om en pyanlig tre dubbel rågnrbäge III, 3,

T T ' JLQngit^4^^ af Qn Bo^rt3pn| Öfterpii^

/yp%l^ meridian ^ / * III:? 4»

^ - T Anrpiirknmgar , orn Vatqets Mfg^föf'»

ininfkning få, j Öft^r-ljé^n fp^n W^"^
ftqr-hafvet / IV, ?.

^ r «^ !!VIeteprplogifk^ Obfervatipnci' for

Celsi-



IV, a.

« •

f *

Celsius, (Änders), Loiagjtudcn af Torne
Itad, ofter om Upiala Merid.

- - - - Magnet - nålens Inclipi^tion Obferve-

rad i Upfala '\
'

' ^ V, i.

- - - - Om Tyngdens t iltågande ifrän Lon-
don til U pfala, i anledning af Pend-
lars olika fvångning pä deffit ftållen V, i*^

- - Obfervationcr pä dj^n ftoi;;^ Cometen,
ar 1744. ^

" vl^. !
Celsius, (Olof), Fortekning pä ifågra^rara

orter, fundnc i Upland ' * ^
I, 4.

Christiernin, en Hus-Gur emot Vattufot XV, 3.

Clerck, (CARL),Belkrifning pä Afp-fjårilen XIV, 4.

Cronstedt, (AxelFredr.) Rån omtren-
nejärn-malms arter XII, 3r

- Om en malm -art ifrän Los Kobolt

.

grufvor i Helfingland , fom tyckes va-

, ra en förr obekant half- metall XII, 4.
-^ Ytterligare rön om famma half-me-

tall. Nickel kallad X\\ 1.

- - - - Ron och anmärkningar om Gips XIV, i.

CRpNSTEDT n (Carl), Rön om rätta (körde-

tiden '

' X, I.

Cronstedt, (Carl Johan), Tankar om
Leret, fom brukas vid Tegql-bräkor I,- »--Om Tak-ftolars upfåttjande på Trå-' ^

'

byggningar I, ö.

Dalin, (Olof), Berättelfe om en Dumbe,
V' fom kan fjunga VI, il'

Dalman, (Johan FreIjr.) Befkrifning pä
Manis, et Oftindlfkt Djur " ' X, 4I

Dalman. (Olof Johan;, Sätt at bringa Fän-
käls frön til mognad XIV, 4.
Om Socker, af Sven{kLönn'faft XV, 3»

Dassow
,
(C.M.) Berättelfe om en Vattu-fot:

i buken, hvilken, fedan Vatnet fyrq.;;

refor var aftappadt, botades * Xt i*

,\ A 4 De



I)e Geek, (Carl), Om fmä Infeå^^
kunqa häppa i hogden.

* y « Ecfkrifiling pä en markvärdig lafeét af

Flott -^llagtes 5,
^ - r tr j^efkrifriing pä eii mirkvardig fluga

IchncumoM at^r , antennis ramojis 6*.

«• i? « |5efkrifain| pä en fnfect, Cicada fufca

,
^tc. fom lefver pä mäft alla örter och

' och trän %\ Ct hyitt tom II, 4,
-? - Be^krifnhig pä en Infqft, kallad Pö^^^^f^^^?

. fufcA^ghbQfa IV, 4,
• - Om ar lnft:ö af nytt flagte, kallad

' Phyf^pns V, I,

I» <«>. «i

^ f ^ Om malkai^ , Eruecc ^ fom fortära fpau-

mäleii i Magazir^c;-- fapit förfok^itut'»

rota och oda dem VII, r,"

e ->.^rOm Ghiriefifka Lys-mafken VII, i.

- Oni frn,^ Vattu^ V|II, 3,
-' Om cnChinefifk och en Inlåndlk Fjäril

. jåmte anmariknui^ar om fjärilar i gé¥ t.

me^ \ ^ / IXt 3.

Ommafkar fundne päfliånomvmteren X, i,

- - - « Arigäende alars aUtring,
'

XI?
- -,.,r - Be|krifning pä Maik- Lejonet XIII,"5t' och 4,

pj^. La Gas^pje, (Eva), Forfok at tilreda

Bröd , Brånyin^ Stärkelfe och Pudet' '
'

Potate^ IX, 4,

r * ^ Om Tval^ til Bomulsr garns Mekning XIII,
PiiAK? (Anders Von), om krokuta lii^iers

nytt^ i kQnfter pch Vctenfkaper , III, j,

QuBB? , (Carx)
^ om Blå ^ barens nytt^ emot;'

' durkippp ^
PyK^#us, ($amu^l), Formnler, hvar eftei' ' ^

fix-.(ijerpQrn^s Irlig^ab^ryatioiierki^a^

na uträknas XI*^ 3«

^;m\w--f: I)emon(lrati:ori pä en Geometrifk eotin
'

' flrudion, fom (löder fig pä egenfkJ^"»

per afCycloJderochEpicycloidcr XII,!,

I
n r Jämförelfe emellan Hypei-bQU JEcjuiIa«

^^fa och Girkel^U XH, 4-



' Reglfier, ^
El.

Ehrenclou, (Cari. Von), om Un-frös
fäning VII, 3.

Ehr£NFREus, (Carl), om Papegoja, fom
yärpte fårrta gängn ct ägg, ledan hon
fntit 27 är innc^fluteu i bur VIII^ 4.

Ehrenswerjj, CAuGVSTiN), Jånif^relfe emel-
lan Svän{kt och främmande krut I, iw

?^5^^^ 1- JämforcUe emellan det inhemska och
utlandto ]3öfle " fmidet I, 3,

^ * - ^ Om Morftr^s rätta fkapna4 \ III, 4,
^ - * Utkaft til Lägers och forhuggningars

befältande IV, 3,

Ekstjiöm, (Panij^l)), Beikrifning pä et VattU"

p^iVellpratv^nings Inftrurneiu, lam-
padt til cn pioptcr Lineal IV", 3..

f « - Beflcrifning pä et nyu Geographiik^

inllrnment XI, i.

- * BePicrifning pä ^'panmäls profvare, låm-^

pade efter yvånfKtmäl och vigt XIV, 3,

Elianpeh (Cl^As) Anmärkningar om Slagg-
taglets bruk och nytta IX» l.

* * ^ Beikrifniiig om kalk-ugnarn:^ i Ängland
och norra deleq af Frankrike IX,

fc^^f. ^ .Eefiaifning piiChinefilka f^des-renfhings
.

' ;
Machhien Xl, 4,

- ^ - Bq-fkrjfning pä wKran > atnQ4flälutaU'

. 7. de pålar XIV, 1.

Elvius' (Pehr); Om horisontala Väder''

... - quanis- vingar eller Segel • I, 5,

« « ^ r- Sått al mäta vatnets häftighet ^ II,

G.^ometriftt Theoreme , at en uti en
Cirkel inlkrifvenrätlinifk figur har den

ftårft^ area fom kan inneflutas inöm
famma fidor, ftälda lin^ emellan {

famma ordning II, ^it

Receniion afdes Math^mati{kaTrä<ftat
om Vattu drifter III, I,

- Omen upfordrings kran, fom bl^f

|)iuka4 til byggnaden af et grä^ftens hus III, 4,
• h % Elvius

f» f * ^

•» v»



»c «to iM

Elvius^ (Pehr); TheoHcn om Vatta-dnTter,
jåmtord med förfok

- * - Theorcm
,
angående rörelfer utföre (la-

pande planer, ranfeende lilfriäion eller

det hinder fom foroiläkas al motgnid-

- - - ^ (3m Icädje figurer , fävål fåt-romkr.ok-

linilka- de förra fäfom tjänliga til brut*

na Tak , de fenare til hvalf
» Angående Tramp* kranar
- Förtekning pä Barnens ärliga antal

,

fom åro tödde i Upfala Ilad, under
de fift för flutna .50. ären, med anled--

ning til anmärkningar der öfver
» Theorem, at Diagonalernautietinlkrif-

Vit och uti et omlkrifvit quadrilaterum;

Mra hvar andra alla i en pun6l
• Sätt at draga en middags-linea, medclft

obfervationcr pä tränne ftjernors rätta

Afcenfion
« Vetenfkapernas Hiftoria 1 gemen

• - Underfökning om egenlkaperna af et

ny tt häf - tyg, fom ikeps-byggmällaren

Sheldon påfunnit och kallar Lyft«vals
» - Hiftorien om ändringar i Magnet-nä-

lens mifsvifning
• - Hiftorien om Elektriciteten

- - Om jämnvigts-punäens belägenhet pä
et fkepp

- Hiftorien om Skeps-byggeriet
« Anm*ärkningar om bruma Tak
« Hiftorien om Vattnets utdunftning
- Hiftorien om krokuga Linier i gemen

och Trajeélorier i fynnerhct
" HiftorienV om jupitei"s Manars gäng
• Götheborgs Geograph.belägenhet utrönt
Sått at draga växande Latituds grader'

pä Sjö-Cartor
» Hiftorien om Geographien
- Hiftorien om Barometrar

IV, I.

IV, 2.

IV, 4.

v, 3-

V, 4-

VI, 3.

,
VI, 4.

VIII, I.

VIII, I.

VIII, 27

VIII, 3.

VIII, 3.

VIII, 4.

VIII, 4.

IX, 1.

IX, 2..

IX, 4.

IX, 4.

IX, 4.

A, 1.

X, 2.

F.



en II

Fagcot, (Jacob); Tankar om Landt-brU'* .

ket i gemen , och huru Vetenik. Acad,
årnar frJpja des iipodlande

^ I, 2..

- • - - Ron, om Tra»verK.e, fom ej itändes,

när det fupit uti fig nägot fal fixum I, 2,,

* j. - Om en Mätt-ftock, fom ej ombyter
lin längd gf köld och värma ' I, 6.

«^ ^ r Om ^n uhr^-pendel af ftm^xia fordeI«

aktiga egenfkap 6,

- - f-/ »-Om fattet ^t utröiia hyarjehanda Me'»?:

tajlers och Tra^llags åridringar af koid

och virma iv-^-^i:^ 1^ 4
!!• r - Tankar om Fadernesl^indets känning - v

och befkrifnjiig, jämte pamuinelfer

och anledningar til alt hvad dervid'

bor i akt tagas och efterfrågas 11^ i]

e f p Öm Tio-tålpnigg eller Decim^l^jrs nyt'*

ta och håfd i Bokhäileri och rakning, -

. : fom rörer Mätt, Mäl, Vigt och Mymv
utan rubbning i de vanliga inrättningar III, i

,

I- *• Om runda Kårils rymde-måtning IV, 3,

- r ^ r- Befkr. pä en i Sverige bruk^lig l-^ut-vigt IV^ 3*

* r - - Trigonometrifk uti åkning pä Herr
STRät]£s nya Temperatur för Toner
nas ftåmning ä Clavcr IV, 4.

r - - Jamforelfe emelten veds och brann^

torfs verkan vid kokning IX, 4»
f - - -T Om Svedjandets Ikadeli^het, famt ut*'f- -

våg til bättre Hushall nig med ikogar XI,
- - - BefKrifningöfvörPernofocken i Nyland XI, 4,
Fahi:berg, (AtGox), Rön, at fömliga Alar

fada lefvande ungar XI, 3
Eerner, (B?:ngtJ, Meteorologifka Obferva'-

tioner for är 1748 XIII, %
- - ^ - Meteorol. Obfervätioner får är* 1749 XIII, 3
• - - Metqorol. Obfervation^r for är ;7fQ XIV, 4
- ^ ^ - Metcorol, Obfervat, för är i?^! XV, 3,

FuNCK, CALEXANw.R;,Oftrv'^tion om Dägs«
•

lJ^f(^^l Salbergs SilfVet-grufva ^ . II, %



1'% RegiJIer^

FuKCK , ( Alexan3:)Er ) ,
Anmärkning ofves

Z^ink-malm V, i.

r - - • Underrättclle om Harts och Kimröks
tilverknineen XV, 2.

I
, , KJ.

Gabolih, •( Jacob)^ Abo stötts belägenxhet

öfver Öfter-ljå vattubryne, genom af-

vägningar ^ ^ XII, 3.

Abo fiads Geogimphifka LoogitudQ och
^ Latitud, beftåmde genom Altrojiomi-

fka Obleryationer / XIV, 4.

Gartman, (ERic), PäminneIfer huru Rgfn..

c : laxar i\oh utläggas VIII, 3.

Getk, (Carl Johan); Om Sjö-CompafTens .

fäilfamma forhällande pä et ftålle i

Finika ikårea XII, 4.

Gi^ötER, (Nils); Anlediiing at utröna vatt-

nets aftall i Öfter-fjon for viffii är VIII, 2.

- " — Befkrifning pä Täng-Laken, enfilk IX, i.

- - ^ Om Strömmings filket i Norrbotten IX, 2.

'-i-.il^ Om en Jord-bäfniMg , fom tildragit fig .

,' omkring. Hernolandj d. 12 Martii 1740 IX, 2.

Belkrifnilig , om Tät-mjölkcns tillag-

ning i Vv^efter Norrland
.

X, iv

Om en I^öhl af ett gammalt Fartyg,

:

fom ligger pä landet, längt ifrän vatt- :

net och högt öfver nu varande vattu-

horizonten X, 2

'Bcråttelfe om några; fmä jordbåfningar • - -

i Norrland XI, 2.

Händling.om Laxfilket i Norrl. alfvarria.

Förita ftycket^belkrifn.pä fjelfvaålfv. XII, i.

Andra ft . om Lax<^ns natur och egen-

Jkaper
.

^r^'-^^-^^:'^^ XI1,,.:2„

Tredje il. anmärkningar ©m Laxfi-

{ket i gemen
.
XII, 3.

Fjärde ft. om. fifkcbragd. och redfk. XII, 4.

Fåmte ft. om Laxkaren och andra

byggnader - > ' XIII, i,

Sjette it. om Laxens tilr. och infaltn. XIV, 2.

G1SSLER5



Regtfler. ^
Grs^tER, (Nils); Beråttelle om nagrä fe-

mire Jord-bäfningar XIV, t/

Om Sik-fiHcet i Wcfter-Norrhnd XIV, 3.

- - - - Änmärkn. om en Fogel källtd Labb XIV, 3.

^ ^ - ». Obferv. pä Solens fårmörkelfe d. 26
Oa, XIV, 3.

GkSberg, (J.M.), berättelfe omenlefvande
Groda, funnen pä Gottland, 9 alnar

djupt inne i härda bårget, famt om
Gottlands ften- brotten II, 4.

GuNZ, (Justus Godofr.) Rön om hjärtat

och lefren uti et 8 månaders fofter XII, i.

Hagström, (Johan Otto); N)^ttan af tiä-

graSvenika orter, fäfom Rod-fvingel,

at föda Kalkoner ;
Fläs-grås emot DO-

fkaps Gall-fjuka; hundloka til tlrgning VIII, i»

- - - - Om AHofvens nytta I hushållningen VIII, 3.
- - - - Om de örter, fom Renarna hålft äta XI, 2.

- - • - Förtekningpädeörter, fom dä de åtas af

kreaturen, lemna en vedervärdig fmak
pä deras kött och mjölk XI> 2*

- - • - Anmärkningar om C3rrar, deras natur

och föda, famt huruvida de kunde med
nägon förd«?l

,
göras hemtamde XII, 2.

Haller, (Albert Von); nytt rön, om en hin-

na, fom finnes öfver fofters och ny-
födda barns ögon IX, 3.

----- Huru ben formeras i månnifkäns kropp

pä ovanliga ftällen XI, i.

Rön, om Laxens Lek och alftring XIII, 2.

- • - - Rön, angående de känflo-egancie de-

lar i månnifKans kropp * XIV,i/
• » - '^ Rön, om de Reteliga delar i månni-

fkans kropp XIV, 2.

HASSELQviST,(FREr>Ric),beråttclfeomeu bc-

fynnerlig hem-fjuka i ftaden Alcppo i

SyricÄ / • XI, 2.

Hassel-



ÉÉ jto •»

HäSSELQUIst
j
(FkEmiC), Befkrifnirig pä

Egyptifka Bårg-Falken XII, 3-^

B^^ikrifningom Salmia€S tiltårkningen 1

Egyptei>
. XII, 4.Om Grås - höppors hytta til födä i Arä-

bkn XIII, I.

* - * - Befkrifhing på Egyptiikä Bätg- Rattan XIII, 2.

Hepin, g. Belkrifnhig pä Kråklinge Socktil i

Nerike XV^ 2.

Meyké, (DetLof) Om filkar, fundneiOft-^
ron*ikal V. z.

* huru af Potatef kunna göras gryn^ til

fmaken lika med Sego-gryn XIV, 4.
HELtÄNT, (Anper§); BerättGUeoni Lagens

äUtrirlg VI, 4.
* - - Barättelfe om Tall och Furu -rötter,

fundne i Sjöar, pä högita fjållryggen

,

dar nu, pa mänga Mils omkrets intet

fädant träd finnes växa IX, ii
m » ^..^ Pol-högder pä ätlkilliga orter emellan

Torne och Wärdhus, genom Aftron. -

Obfervationer Xy 2*

Obfervatioiier pä Pol-högdenafätlkilligi

orter, längs efter Botnifka vikens We-*
ftra flrand XI, 2.-

« - * Pol-högder pi åtfkilliga örter iriom Pol- .

cirkclai, jämte Anmårkhingar, om
den länga natten vid vinter - Solftändef

dä Solen, der pä tvänne Månader" ej

gär upp XI, 3.
* * GeogräphiflcäLoilgitiidenafnägraorter^

inom Pol^cirkekn,^ beltåmd genom
Afironamiika Obfervationer XIII, 3.

« - Obfervationer pä Ebb och Flod^ Vid

Nord -Gaps traäen XIV, 3.
* - - - Rön om vatnens värma i de' Köfdilkä

haf,Tjöar och brunnar XIV> 4.

Hkllsthöm , (Anders)^ Förbåtoing pä Pro-*

ften W^ksTöÄK^ fänings Machinc' Vi, 4.

Hesse-



Regifler. tf

Hésselius, (Jacob); Ron om täckta Sådes-

håljor grundade pä Stenar IV, i.

Hesselius, (Jqhan); Om et llags torf, fom
gifver eii hvitafka,cj olik Puder eller fint

hvete-mjöl VI^ 2»
• Beråttelfe om en fjukdom^ i hvilken

Patienten ej kunde dricka eller fvålja

^ • tunn och flytande fpis, meu väl härd

och (ladig mat VII, 3,
Om Nållors nyttjande til Boikaps fader VIII, i.

Om lefvande mafkar fundne pä fnöu
om vinteren

^ I.

- - - - Om några targande Jord-arter ifrän Ne-
rike, famt om -deras nytta XI, I,

- - - * Om tvånne flags torf, hvar afden ena,

dä den brånnes, gifver en fin gulalka,

tjänlig til olie-f^rg för målare; den
andra gifver efter bränningen en hel fin

och hvit a{kä,tjänlig til at polera metaller XI, 3»
- - - - Berättelfeomendrängpänvilkenexcre*

nicnternagåutgenomfidanafvekalifvet XI, 3.
- - - Berättelfe om en huftru, hos hvilken

moder-fiukan varit förenad med
Skratt-fiuka XI, 3,

- - - - Om et ovanligt ben på etSviu-kreatur XII,

Hiltebrand; berättelfe om et ttarkt fky-fall

och oväder VIII,
HiQRTER, (O1.0F); Meteorologifka Obferva*

tioner för är 1 743 . V, %,

- - - - Meteorolog, obfervationer for är 1744. VI, %,

- - - - Utdrag afAhp. CcLsn obfervationer

pä den flora Cometen, är 1744, med
uträkningar på des afc. Reägr^ och de-

clinationer, för hvarjeobfervations tid VI, I,

- - • - Samma Cpmets fynliga gäng emotEc-
liptican, fä väl fom des rätta och he-

liocentriika rörelfe ^ tillika med nägra
andra de^ omftändigheter , uträknade VI,

- - - - Ytterligare anmärkningar, om famma
Comet, famt om des omlopg-tid VII, 4»

HlOR-



j6 * Regifier.

HiORTEk^ (Olöf ) ; Meteotolögifka Obfer* ^ ; :

vationer för är 1745-. ' Vlt^ I*

* * * * Om MagneMiäleils ätikil liga ändringar^

de dageliga, månatliga rhen i lynner-^

het flora och oordenteiiga vid Norrfkéil Vilt, t.

" - * * Meteorologii^a Obftrvatioiier, är 1746* VlII, 1.

* - * - Meteorolögiika Obfervationer, år 1 747. XI, 4.

HiäRKE , ( Urban ) ; Om Hede^gråfets nytta V^. 3.

Holmberg, (Anders); Om Skott-fpöl-fjådrar

til handfabriqiier I3 4/
HöLTHttSEh% (von)^ Beråtttelfe orti nägrä'

fällfamma fmållar i luften, fom hörts

ätfkilliga gängor orn vintcren, är 175-1

i Svcn{]ce-by * XlII, 4*
« - * Om Sattet at förvara fåtik Gåft XIV5 2..

HuLTSTEBT (jACOB);Om denfa kallade Orm-^
ftenen ^ och hurtt den ej-fkal varä an-

nat^ ån en bit ftekt hiort-hoM XV, 1.

HlTfS, CHäqvin); Berattdfe,^om Linfådet

och des Händterjng i Ångermanland VIII, 2.

Huss, (Johan); förfök giorde i Medelpad iiied

Bovetc QchTiirkilk Tobak \ X,
HäRXEA\iAN,(CARL);Tankar om forråds-hus for

fpanmäl, med ritning och heller, der pä VI, 5.

* - - *. Om Gips-ftens brottens belågcnhet i

Frankrike, fäfom anledning til flikäS

efterfokande i Sverige vt 4.

. ^ - Om Is-källare VIII, 3.

* - • - Sätt ac förvära trå-verke lirlti rötä^ tift-

der vatnet VIII, 4^,

*. * - - Tankar om ble-kande pä Sjöar ochVatten IX, ii

^ « - ^ Om Tak-tåcknmg med Skifer-ften XI, 4»

HÖGSTRÖM, (Pehr); Anmärkningar om Fjålf-^

möilcn^ famt tänkår om orflikeli til

deras flyttningar ned pä Länds-byg-^

den, fomligä är X^foéhi,
tm tor öm Safs plantering 1 fjöarjtil foder för

Boikapcn Xlllf 3*

HåFlCEi.% (Anders JöiIäm vön}; Företal^

Om Academiens inråtining odh tipfäl I, 1.



HÖPKEN
, { An:D|5Rs Joh« VON ) ; Tankar om
Hus-Låkedomär, och huruledes Aca-
demieirår finnad dem at famla, och,
fedan de bli&it pröfvjde^ifiiia Htind- '

.

lingar fltgiiya/ ^.^^^ ,
' > , . 1^ 4^

HÖRsr/5Pius, (Sven); ätftilUga fårfökjatigä-
ende äl^erbiuket II 2

/. '

'

Ilström^ ( Johän); öm K6r-fögélehs nytta

.'t " • vid Filkerier X, 5.
IpROGLis;Beråttelie öiti Salt-tiltärkningi Ö ' -

botn^ v
v*;.^

i
^ IIl^

Om Pér1e-fi{kerlerna i Öfterböth och
'

Bjömebörgs. Lån III 3.
- • - - Om d€ Mdeiiga ft-oftnåtter fbt Såt r

^

öfterbotn lU^
jijSTELius, (Lars)! Benhelfeomenö^'^

'

Nimmern, i Smälett, hviikeri fomligä
är fjiinker XII i

Justus,- ( Christöpher ) ; Beflcrlfnmg pä éti '

'

Ria oth Kölna tilfämmäns Xl> 2
K.

Käestner, (Abräh.); otn GedffietrlM Äbér-
rationcr ' XIV i

lCÄL]fc{,(PEHR);at Sld, foméj årRi-torr^ liktal
'

kan förvaras för oriiiiig och fkädä
fä länge han ligger i lina agnar IV, i.

- - - - Fortckmiig nigvi rarä örter , fand^
ne^r Bohus-Lan '

iv i.
- - - ^ öm^defäkallade BSrg-éller |ått-grytöt

'

i Bohus-Låfi IV
' z.

- - Befkrifning på et färdeleMlags Ijtfs el-
ler lampor v brukelige i Bohtis-Läri IV, l:

^ . . ^ Beråtcelie om et fårdeles (lört ha^el«
ibm ailfe IMtifcori . ^ ' y

• - - - Samling af ätfkilliga^ mårfcén til v&dérk-
'

kens inftundände föråiidringar VL 2.
- - - " Rön vid ang-ikötfel ^ med förtckning

paätfkilUga grås-flag. ti, 3,
. ^ . . Förtekmngpa nägrainhem&afårg-grå^ VI, 4*

B KAlm,

/



i8 Reglfier.

KALM, (Pehr); R6n om några fynnerlig$

orters nytta i Hushållningen til fårge-

ricr ^ famt föda för folk och kreatur VIII, t.

* - ^ - Om rcJten af cn injiemlk ört, fom for-

mcncs hafva famma nytta och fmak,
fom Ingefära VIII,

- - - - Skäl mot och med vattnets aftagandc i

Norrige
^

IX, 2.

• - - Anmärkningar uti Natural-hiftorien och
Oeconomien, gjorde i Norrige

^
IX, 3.

• • • Nägrc anmärkningar rörande Hiftoria

Naturalls och Climatet af Penfylva-

men i America X, iw

* - - - Läkedomar emot Venerilka (jukan,

hämtade utur Örteriket, uptäckte i A-
merica ^ XI, 4i

- • - - Befkrifning huru Socker göres i NorrÄ
America af ätfkilliga flags träns, i fyn-

ncrhet Lönnars laka eller faft XII^ 2,

* Pä hvad fatt dricka i* Norra America
brygges pä et flags gran-ris XII, 3.

- - - - Befkrifning om Mays , huru den plan-

teras och (kötes i Norra A merica, famt

om denna Sades -artens mångfaldiga

nytta XII,4.XIII,i.
- - - - Några Nordfkcn , obferverade i Norr^

America XIII, 2.

* - - - Berättelfe om Skaller-ormen, famt om
de Lake-medel , fom i Norra Ameri-

ca brukas emot des ftygn XIII, 4. XIV, i . 3*.

- - - - Berättelfe om Skogs - löffen i Norra
menca XV, T.

Kalmeter, (Henric); om Tak-lkifcr fun-

nen 1 Helfingland XI^ 4.

Kielun; Om et märkvärdigt jord-kaft , får-

orfakadt af en Jordbåfning påWerm-
lands Dahl j IX, 3.

iCLiHGFHSTiERNA,(SAMUEL); angående Arean
aträt-liniika figurer infkretne i cn Cirkel III, 2.

KtIN*



Regi[ier. i^
Klinginstierna, CSAkll^L); Geometnfk

conilruäion af et quadrilaterum, hvars
Ijdor äro githa, fadant, at deromkring
kan updragas en cirkel JV*^

•i - - * Problem, at finna Jordens fkapnädoch
ftorlek genom tvånne i Meridia-
nen afrilåtfe graders jåmnforande V, 3.

Sått at finna Middags-Correäion VII^ 2,.

- - - - Ptoblem, at finna en krokut liniä, fom
äterförer en Ijus-fträle^ eftefr tvånne
feflexionei', til des urfprung 4^

• v,»,-v> Anmärkning vid Brytningslageii af får*?;:

fkilta llags ljus-fträlär^däde gä tiretgcV
. ..t^

nomfkinande medel in i ätfkilligä andri^i XV^ 4^
KNilrtBERG^ (CARL);Befkrifmngpäcn Bagga-i^:

re eller Mudder^Präm . JrP
- - - - Päfuiid at fä inråtta Våder-qvärnsir^ aiix"

X, ii

lungt våder målningen mä kiinna för^
rättas medelft håft-Vind 2;

Kyronius, rNits); om Hummel* gärds Skot-
felen _
Om ängars rödjande . : m V, 3,

KÄHLER , (Mårten); om etnyttflagafvattu-^v

polyper , fom bo i ftcnar io/IXVf-ite
KÖNIG, (Carl); Anmärkning åfver liEÖ^d

PöLDS förbättring pä det pump-värk, -

fom årinfördtiDesTheati^oMachina*
rum Hydraulicarum

^ Cap. V.S* liOé :!

Tab. XXXII^ figvll. • y, 3.

Lagerström, (Magnus); Beltcrifning pä en
äker- vält, til Kokors fönderbrlkande
pä ftark .ler-jord, och til äkrens be-
höriga tiiredande och myllande under
fånings-tiden, vid infälläHfde torkä XII, 3.

- '•^ - ometpar ftén«kmfvar,fundtieienJorxlhogXIII, 3,
LantingshauSen, (Jäc. Alö.)

;
B^råttélft,

huru Jord-päron planteras öcb nyttjas
^iti Elfas etc» Vllf, 3.



zo '

Regtftenf.
'

LAURi«:uS| ((jABkiEL); Underfåttelfeomls- ,
: \

kallare , huru de mä anläggas och med
förmän nyttjas . ':VIII, %.

- " - - Sått at hårda Stal, til hvarjehanda behof IX, i.

Leche^ (Johan); Fortqkuing *.pä de raralle '
. . \.

vaxtet i Skåne -
'

^ V, 4.
- - omTåttingars ochGräfpalfvars utödandc ^ VI, 3.

'.^-l^^^/Beikxifmng på de.Skänika iJalm-ukeu,^. VII, ^.
Lehnberg,: (Pehr); Pämmnelfer vid H.- i ^

Bélidors method at genom förfök ^:

,K determinera : råtta krut - laddningar til*
'

Leyel, (Gäri.); Rört öm "m^Zink-blähdad
^VX Koppar-malm^ famt om en derutur *

årMlkh art af Mäffings-Kegiilus .
^ ^Vly Ä

-:^> Hiftorien om Salamoriiaken och •Chy-
mifternas olika meningar om des: natur

'

och tilvärkriing ^ '
^ XII, 4.

LiDBfeGK, (Eric Gust.); Uplyfiling omKa-
vafös föregifna hemliga konfter ViH, 1;

- ^- Prof af Skänlkä Climatets och jordmo-
nens tjånlighet at updrifva; utländlka - -

växter ^ XII, 4.

Rön om Mulbårstråds 'planteringen i

Skäne ^ XV, 3:

Lindfors, ( Jonas); Rön vid Åkerbruket IX, i,

- - - - Underfökning om minder- eller öfver-

brukningeii byttlagare emellan, vid

Tack-jårns-bläliiingar i - X, i, 3.

LiNl>HtJLT, (Johan); Férfök,at genom Éle-

öricitetens värkan bota ätikilliga kräm-
por och fjukdomar

^ |
- % -^Mh 4*

- - - - Ytterfjgarc prof af Ebäricitetéils goda
värkiin '

'

..|er-r^* .

^^^^^ ^•

LiNN^us, (Carl); Rön, öm växters plailr^^

>
fy tehng,' huru den bör grundas pä Na- j.

' turen" I, i,

. _ '

I Om R«narnas fjukdom, Curbma kallad,

och om pjlaken dertik .

^^^^^^^^^ .
I, 2.

- - |-j f- ,Arimårkning öfver L ..^ I, 3^

I X ^ Lin-



Régtfier^

LiNN.€tjS, (Carl); Befkrifning pä cn Fogel,
Fivus pedihus tridaéiylts *

^> 3»
- " - Om Fjäll-möfTen, eller de djuren, fom

fägas komma ncder utur llcyarna. I, 4.
- ~ - - Befkrifning pä Snö-fparfven I, 5'.

- - Befkrifiiing pä Chinefiika Gull-och Silf-

ver-fillceii I)

v - w Tankar om grunden til Occonomiea,
genom' Namrkunndgheten och Phy-
fiken I, 6.

- - - • Om Vifen hos Myrorna, famt om des-

fas al ftring och underbara hushållning
,

II, i.

- • - - Fortekning på de Medicinal växter, fpm
brukas i Apothcken, och plåga til ftot*' »

re delen fortoifvas utifrån, faftån de/
*

våxa här i Fäderneslandet II, 2,
- - - - Fortekning pa 100 växter , fundne pä

Gotland, Ölapd och i Smålen, med .

anmärknirigar och Hyttan vid de f6r-

nåmrta
^

II,_ 3.
\ Förtekning på de färge-grås , fom fin-

nas pä Oliind och Gotland med an-

märkningar, til hvad färg och huru de

brukas
,

III, i.

Bellcrifning ofver Bloman, Amaryllis

den flcöna
,

III, 2.

- - - Belkrifning pä Sältings^gråfet, famt om /

des nytta och cultiare III, 2.

- - - - Om Hö -tron, i fynnerhet detSvenfka
och båfta III, 3,

- - - - Bcikrifning pä et flags Oftindifka årtsr,

tjänlige uti ften-pallion III, 3.

Om orfaken til fallande Soten i Skåne
och Vems -härad III, 4.

- » - Om .7<:?r;f^2/(r^^/?///',fomEngelsmånner-

na bruka blanda ibland Tobak, och hår

vifes ej vara annat ån mjölon-ris IV, 4.
om Siberifka Bohvetet , V, 2'

- - 7 - Peiiveria^ cu Americanik växt V, 4*

Storm-våders Fogelen befkrifviii VI, 2*

B 3 Lin -



ax RegiPer.

LiNNitus, (Carl); omen fiukdom, hvaruti
Patienten glömde alla fubflantiva, i fyn-
nerhec alla namn _VI, 2.

» *• — om en Pomerants, med enlitenPome^
ränts l^fom et fofter 1 honom inneljuten,

jåmte anmärkningar i gemen om Po- - .

merantfer VI, 4.
^ v. . Orp ChinefifkaLys-ellcjr Lykte«.mafk«a VII, i«

^ - - - Limfiia^ en obekant Siberifk växt VII, 2»

« - - - Om den nu gängbara Boflcaps-fjukan VII, 4.
^ I- - - Kinna-kulle ^ftagen i profil ochbeikref-

ven VIII, I-

• En fållfam Infeft, PÅry^^??^4 , funnen
i Moldavien ^ VIII, 3-

^ ^ - Befkrifning pä et Americanifkt Djur
Siupp kalladt, af Biårn-llågtet VIII, 4.

^ ^ - Om Björks, Talls och Grans plantc-»

ring af fron, famt om fröns iamling IX, 4.

Efpingen, cn giftig Sv^nik orm^ belkrif-

ves X, 4.
j v - Sommar^galingen, enFogel, beikrlfveri Xlj i.

^ - ^ - Om Slö-korn, och en ma^k, fom år

prfaken dertil,famt om äindralilfeäer

. fom Hcadä var Såd XI, 3.

- - En Indianifk Sparfjtf Fr/>^//A^Slågtet,

befkrifven XI, 4.

^ - - Om Ormarnas {kilje-mårkcn XIII, 3.

^ ^ ^ Tvånne nyaSpeciesafTobak, medTo-
bakeps Hiftoria XIV,

1^ ^ ^ Tankar om nyttiga träd oqh orter fom
kunde planteras i fjällen XV, 3.

»t - Be&rifning pä Markattan Diana XV, 3,

J-^iEV^EN, (Hans Hf:NR.)^ Befkrifning på dc

miderjordifka gångarna yti det bekanta

Bais-Bergct i Skäne XIII, !
LiUNGquiST, (Sven); Macliine at renfa och

reda den Sv(?nlka Bom^wHeri ^
VI, i.

^ ^ - - Befkrifning på en 6 i fiön Ralängen, i

Smaien.fom merendels (Hr under vattn,

men vifta är häftigt flyter up XII, l.

^ ^ ^ - Ma-chine at renfa ochkafta Såd XIII, 3.



Regifter. %l

Low, (Johan); Sått at fånga Uttrar kfvande

och inråtta dem til filke-jagt XIII, Z.

Lund, (Carl. Fr.); Ron med Saltpetter-jord XII, J.

XiÖFLiNG ,
(Pehr) ;

Befkrifning pä tvånne fina

Coraller , famt på Djuren , fom dem
bygga och innebo XIII, 2.

M.
Malmer, nu Malmerfelt, (Olof); om

Perk-muflor och Perlefilkener 3»

Meyer,(Gerharp); Rön,om förändringar,

fom Metall-Stycken, krut och kulor

lidit, under längvadgt liggande på

Hafs-bottnen IV i,, 2*

• - - . Tankar om aHa hår tils bekante Satt at

flacka eld vid timande clds-vädor, famt .

•

om nådiga anftalier at förekomma elds-

vådor A V, T»

Melander, (Simon); Et befynnerligtPh^no-

menon m«d Eleétricitetcn ^
AV, 2.

Meldercreutz, (Jonas); Längders mätning

genom Dans tilhielp 1*» ^•

. Öpningens Skapnad, efter en fprun- _
gen Mina

. •
^

Mennander, (CarlFr.); Beflcrifmng pa

Stampe-Bark-och Mme-brod illi 4«

^ Om Svedjande och Kyttande i Finland III, 4.

- ^ . - Jämförelfe emellan Landt-brukarenas

antal i Sverige, och landets rymd IV, 3.

- . - . Om nya Skott- af en om vären köld-

fkadd Räg-våxt,hvar afom höften bårga-

des mat-nyttig Råg XI, Ii

MoRiEus, (Johan, Fadren); om en giftig

ört, kallad jB /i vSVoy-w^^^^^, hvangenom

en man fom der af åtit, fatt lifvet

til
.

. . - BeHcrifning om ängs-£kötfclenomkring

Falun III^ ^•

B 4 MORiEU$5



2^4 Regijler^

MoK^us, (JottAN, Sonen); yttcrligkre Rön
om Stormhatts ortens giftighet åfven
väl for Bofkap yj ^Mqunsey ; Berättelfc om en Cur, fom bhTylt ,

'

gjord ca tfuftru, hvilken varit haf~

_ vande uti 13 ärs tid, pchojiidc ovan-
liga håndelier, fom tildragit iTg' ffräii

det hon blef räddcr, til 4es hon blef
féflolTad

Neqg4kel; omen Får-fiuka pä Gotland, forr^

beftod der uti, at Fäfen hade ma{kar ii

hnlVud-lkälen och hornen VIIL 2.
Njssér, (Daniel); om HemtcranU^hox.?A

genom Tinning - Pulsädrens qpnaii:?
de XII

NoRDgNBERG, ni] NORPENSGHQU:|, (AnP.); '

^

om kakel -ugnars forbättring J j
r - - T. Såttet at lättart bota briftfålliga Hus med '

'

nya Syllar och underbyggnad - 1,3,
- " T - KQn,oni Rägeusutfäe4e'QmSomn]areu

forc den vanliga tiden '

JI^ 2.
- - - - Anledning til ätOcilliga nyttiga uärings

medel för fattigt folk pä Landet II 3.
NORDENBERQ, nu N0Ri:»ENSGHÖLn, (C.Fr.);

Belkrifningpäetafvägningsin(trument' III, i.
r - - - Befkrifning, huru Hollän4fK Oft gores III, 2,
NÅ3MAN, (Pehr); Öeconomilk Betoifning

^fyer Madeljo Sokn S SmäUud VIH, 2.

Palmquis-f, (Frebric); Problem, at finna
den kortafte vägen emellan trenneortei: VI, 5,

Mech^ni(]<;t P^-oblein, aqgäende fällan^

dekulpr '

VII, 2.
- « - - Huru twin-hlänprkmina beredas til lik !

med Bom- ull , bäde vX\ hvlthet och
|5immanhang ' ' ^

yjjj

\ ' Palm

/



Regiper, zf

PALMf)uiST,(FR.};AfhandUngQrriTr4jG<aor!er IX, i.

- - - ^ Hiltorien om M^ifiken IX, 3,

r - •T - Dcmonftradoi,! pä Nev/tons Binoji^ial-

Theorcin a,

Palj^istierna, (Nils); Beratt^llV Qn> m$r%
märkvärdiga Afte-flag

^ X, 2.
- - - orri cr Telg-rftens brott i Öftergotland XIV, 3,

Papjeh, (Henrig) ; BeråUdfc: om et pyauligt

ftortrygf^-bräck ' XII,
Plompren, (Thqmas); Tankar om Hi^ndelf^n I

gemen |, j„

Po:jL,HEM, (Christopher); omplementernas
värkan i Mechauil^eii, Qch med hvad
förmpq man lig af c}cm kan betjän^ ^" I, i.

5? r T r Tankar angående Reps ilyrka I, j.

r - - - om Trä-hus byggnad farntt^yad deryid

är at i akt taga '

I, 2^
r - * T Tankar om Mechanikeq i gemen ocl^

hvad egentkaper fordras hos én Me^
chanicus

^
I, 3,

- - - Päminpelfer vid Stäl-tilvärkningen
|, 4.

- r ? Yttcrlfgare underrattelfcr gm Trä-hus
byggnad

^

I, 5-,

- - - - om Läs-ihiidet
• Qm Sädens förökande til fytationde

korp.et I,

? - - - Anmärkningar om Järn-beredningeii

hår i Sverige 11^
- • - - Befkrifning pä en Qvarn-modell, fom

yiftr , h^u-u mycke^ cn Qygrn ärli^

gen kan mala
^

II, 2»

r T - ? 011^ nödväpdigh^^tQU af b^de Theori?
och Praäik för en Mechanicus 3«

t Fortfättning af famma |mne 11^ 4,
- T- * ^ Fortfättning omTheor. ochPr^cl.nyt^

ta i Mechj^a. med exempel af Syång-
III, 2.

-TT r. Ännu ytterligare fort(attning,med e^cem^r

pejafhiiil och rännor III, 3.

m. « - Thcoretilka uträkningar vid Slijut-ge III, i..



x6 ' Regijler.
,

Polhem, (Christoph.); Omkrokuga linicrs

tjånft iMechaniken,med exempel III,

- - - - AnmårkiiingatomProf-lkottiSkytteri- r

konilen
^

IIL
^ - - -'Fortfättnmg om hus-byggnad, och den-

na gängen om källare ^ JJI, 4,
- - - Påfund , at kunna tappa Öl och Vin up

utor källaren, utan at behöfva gä der
5n IV, 3.

* - - - Sätt atpröfva laftenict Skepp, til lagom
ftythet och rankning IV, 4.

- - - - Sått at hindra hällars fkeuande f6r vag-'

nar VI, 4>
- - - - Nytt påfund af Klådes-prefs VII, 3.

Polhem, (Gabriel); Påfund at kunna llipa

och j allera Stäl-valfar for mynt-vårk
til ftorfta fulkomlighet , efter härdnm-
gen ^ I, 6,

* - - - Om Tunne -Svickor, fom opna och
tilfluta lig fielfva II,

Ny förbåttring pä Päl-Kranar V, i.

» - - - Belkrifning pä Kådje-Bomarna öfvcr

Vaxholms Sunden XIV, i.

QviST, (Bengt); Forfåk med Bly-ms XV, 3.

Rabén, (Fredric); beråttelfeom en Jord-
båfaing i Norrige, är j745 VIII, 3,

- - - om Lof-mafken, pä Viid-ape!,Bokoch
Törne

^

' X, 2»

om tvånne märkvärdiga Sky-drag XI, 4.

Renström, (Carl Fredr.;; Belkritning på
Kärborr-Fjarilen

^
XIII, I.

* - - - Kus-Gur emot Altan och Tredje-dags
froflän XV, I.

Rezius; Anatomi§:a Ron pä cn Ibmfupit myc-
ket brännvin XV, 2.

RlBE,



Regifier^ %y

RiBE, (Carl Fkedric); om ogon-fjukdomar Vi, i.

RiBE, (EvAi P); Svarta Starren, curerad genom
voniitiv I, I»

- - - - Om nyttan af åderlåtning ochlaxerande

medci uti Koppor och MelTling I, f.
,1- • ^ ^ Kägraanatomilka anmärknuigar, gjorde

pä en ung Herre, hvars kropp efter do*
denblef öpnad II, 2

^ - Apatonufka anrnlrkningar pä cn opnad
dod mans kropp, fom i lifsdden dra-

gits med yatta-fot i buken, och ofta

lätit tappa vattnet af (ig XIII, l

RjNMAN, (Sven); Anledning til Smålt-vlrkens
förbättrande * VI, I

- - - Anmärkning om den 1 Sala grufvabefinte-

ligc Serpentin-ftenen VII, i,

• - - Om en Järnhaltig Tennmalm, fom fin-

nes uti Dannemora Sokn i Upland VII. 3
- - - «- Anmärkning om Lys-Spatifrän Garpen-

berget Vifl, 3
• - - - Rön om ätikilliga Jårnh^ltiga Steu-och

Jord-arter
^

XV, 4
Rjsberg; Sått at utur Magafiner fordrifva dc

malkar, fom fortära Spanmälen XIV, 2
Roi^ANPER, (Danhel^j Belkrifning pä Skjut-

flugan XI, 4
Be{krifning pä Sikt-biet

^
XH, I

^ - - - Belkrifning pä den malken, fomfårorfa"
kar hvit-ax pä Sådes-äkrarna-» jämte nä-

gou anledning at förekomma hvit ax XIII, i

— Anmärkningar om Vägg-Smeden XV, 2

Roman, (Johan); om Svenlka Språkets boje*

lighet til kyrko-muiik VIII, 3
- - - - Sattatblcka Linne ' * JI, 4
Rosen, (nils); Belkrifning pä den fmittofama

ijukdom, fom gick i Upfala, ifräu Sept.

manad, 1742, til Maji månad, 1743, V, T- - ^ Anmärkningar om Binnike-malken VIII, z
- - - ^ Sätt at förekomma elaka koppor XII, i

, Rön om lafeäer i männiikans kropp XIII, i

Rosen



a§ . Répfier.

Rosi^KBORGv (Anders); Befkrifning på m
Torf-plog XIII, 3.

Rosensten; Anmärkningar om kummins plante-

ring och fkötfel V, 5^

Rotkman/(Johan); euSvamp af fäUfarw våxt III, i,

^ ^ « ^ Vattii-^fot, As^afarc(h med Scroti fvulnacl -
-

och iphaccleraiicie, lyckeligeu botad X, 3.

„ ^ » Om en aufenligkött-våxt^lomblifvit dra-

gen genom fvalget , ucur nåfe-holen pä
en Bonde-dräng X, 3.

RoTHoiF, (Lars); lörfok med Potatersplanter, XI, i.

- • - - Anrnkkningar vid Färe-fkötfelea
. Xlll> 2.

1RuiAnschöi4>, (ULRic);omFnrti-"Trådens äl-

'der i Finland ^ . VII, 2.

^ - - - Om Hunicltägors nytta til grofvavåfnad» XI, 3.

^ - ^ - AnmSrkn, vid Salmiacs tiivärkningen XII, 4.

•RyxENSCHÖLD, (G. A.); Be&rifning pä et flags

. Skogs-fogcl, fom af Skyttar kallas Rac'-

kel-hanar ,och gcHv^reras af Orrars bland-

ning med Kåderhönor V, 5.

.]RUNi^BEp.G ,
(Ephraim); Problem, at finna bog'

den af en travers , fom ikal betacka en
lil la^igd och låge gifven fällnings- linia

för ikott a ricQchet ifrän gifvet ftällc XV, i,

Såläkder, (Eric); Uträkning, om Sverige

kan med egen växt föda fina invånare V, 1.

- « - Rön om Svenik pä Gotland vildt växan-

de Kräpp VII, 4,

Salberg, (Johan Julius) ; Sått at forvara

Järn-bleks Tak för rart, f^ii^t om röd-

färgens fkadelighet pä fädana Tak I, t.

* - - ^ Befkrifn^pä eti bverige funnit Sal Natron J, 3.

OrnlefvandeGärdesgardärsinr.afPil-trän I, 4.

- - - - Påfund at göra oglaceradt Tak- tegel fä

godt fom del glacerade
^

I, S-

^ , ^ . Om et Ccement eller Kitt, ät bruka pä

kånare-hvalf, famt vid ilufs-byggnader III, t.



Regtfieh

Salberg
, (Jöhak JuLitfs ) ; SStt itt förvarä

hvarjehändaTrå-byggnader frän röta

Om Vitriolens nyttä at anftrykä fteuhus
1"- Sätt at utforllca Järns närvaro uti et iVagt

Martialifkt vötten, fom eljeft på van-

ligt fatt fvärligen kan utrönas

Satt af genom Vitriols nyttjande göra
Yagns*oeh kårrc-hjul ftarka och var-'

'

'

. aktiga

Sätt at förvara Hus för vägg-lofs och
annan mafk

,
genom Vitriol ^ vattens

anftrykning

Sätt at utoda och fördrifva väeg-lofs

utur hus

M^S^^ Puder, hvar igenom Vagg-Iöfi
kunna fordrifvas ifrän Tapeter och

/V a Sång-kläder ,
...

SandbeIig ^
\' Olof ) ; Förfökt medel, at i

föder^brift fodå Häftar och BoMp med
gran-ris

Sandel, (Sakutél)-; Berättelfe om tvånne.

barn äf ovanligt liten växt
|

Sauva*ge!5; Om den, är 1 746, i Eurdf)^a gäng--

bara Boficaps-ljukan

- - » - Anmärkning om Ixefbens-Mufclerlias

librers- ilällnmg

ScHEFFER, (Carl FREDRrc):Onn Mulbärs-
Tråds. Planteringen i Frankrike

Scheffer , C Henr. Teoph. ); Mathematifk
jämfdrelfe ernellan Tonernas natur-

liga fölhällande emot hvar annan uti

Mulikto.-,r;i.-,i ,
:

_ ; ra^::

- - - Anmårkningär öfver H. SELaNDERs
Svar pä en af KongL Vet. Acad. före-

, . ,
. ftåldFräga^ angäende något inhemikt,

färge-ftoft, fom i godhet och pris kan
fvara emot Brefilie-färgen

- - Anmärkning om Salmiakeri
- - - Bcråttelfc och anmärkningar öm Me-

tallers tkedning

49

ni, 4.

IV, 2.

IV, %

v, I.

v, 4.

VI, I.

VI, 3.

I,

VII, 4.

XIV, 4.

JXj I.

XI,
XII, 4,

vill, 4.

J



3 o i ter.

ScHEFFER', (Hekr. Theöph.); Rört om dct

hvitä Gullet eller den nya och fjiuide.

Metallen, kallad i Spamcn Platina
delPinto

- - - - Ytterligare beråttelfe och anfnårkliirigaf

om alla bekanta (kednings-fätt

- - - - Rån om Petiantfe, en bårg-art, fom
brukas vid Porcelains tilvärknlngen i

China ^

ScHELDERUP^ ( Ake); Befkrlftiing pä den rykt-

bara Mal-ibömen vid Norlka kiiften

ScHENMARK^ (NiLs); Hjelpe-Taflorjhvar ef-

ter Middags Correélion til hvad Lati-

tud fom äftundas, kan noga och låtte-

ligen uträknas
• Hernofands Stads Geographilka Loilgi-

tud och Latitud

ScHissLER , ( Pehr ) ; huru af Hummel*tägor
kan göras Lin-baft

ScHRÖDER, (Samuel) ; Beråttelfe om en Jn*
fe (51:^ fom gör flor fkada pa Gran-iko-
garna I Brunfchv^eig och Hannovetfkä
länderna

ScHULTZ , ( Carl) ;
Handgrep at emellan

tvänne linier finna tvånne medias pro-

portionales .å.x.

SCHULT2E, (Samuel); Tankar om' Landt-
brukets upodlande genom gödfels fam-
lande i ftäderna ^ >

Forfök med Fin flct Bohvete
"r Rön om det fä kallade himmels-^körnet

ScHUTZER, (Herman); Beråttelfe om en

Huftru , fom ment lig bära et tu-ärigt

fofter, famt huru hon blef hulpen

Beråttelfe om en Käringe -Cur emot
Fräffän, fom olyckligen aflopp

• - - Om en anfenlig Ben-lofsning pä ftora

Ben-pipan

XIII, 4.

XIV, I.

XIV, 3.

XI, 5-

XIII, 4.

XV, I.

XIII, 2,

XI,

111, 4.

vill, 3.

X, r.

Vill, I.

Vill, 3.

X, I.

SCHUT-!

4



ijier. 3 X

6cHruT2f:R, (HERvtAN); Om en i Uriiie-bla--

fan faft-vuxen ften afio lods tyngd,

fom lyckeligen blifvit uttagen X, 3.

r • - • Dm en lyckeligen curerad Fiftel, fom^

gick genom Moder-llidan och ande-

tarmen, förotfakad af en moder-krants XIII, 3»
Segerwald; om et vaafkapeligit fofter VII, 2.

Sheldon, (Gilbert); Om ikeppens tyngd I

vatnet II, 3.

9k - • - Om centro gravitatis ut? et (kepp, och
om des fördelaktigafte ftälle, i anfeen-

de til ikeppets fart 111, 2.

Befkrifning pä en Lyft-vals, hvar med
Trå-byggnader, Skepp och andra grof-

va tyngder kunna uplyftas Vill, r.

Et lått fått at förfärdiga fkcp^-niodeller XII, 4.
SjÖRTCN ; Sått at föröka Galt til bakning och

brvggning Vill, 4.

Sjösten, (Jacob); Förfokt medel at utrota^

landt - eller flyg - hafra utur åker-

jorden X, 3.

^KYTTE, (Carl); Förfåk at af Potater brän-

na brånvin Vill, g, .

SMätTARE, ( Anmrs); Om Formans ftäll-,

ning til Sulu-fmåltningar X, 3^
Spöring, ( Herman Dibr.)? om en fällfynt

Ben-våxt vid ögat pä en månniika 111, 3.
Ber^ttelfe om en Man, fom blef häftigt

död, hvar til orfaken igenfans vid
kroppens opnande 111, 4,

* - - - Om en belynnerlig talg-lik fetma, fun-
nen pä botnen af en fjö i Finland IV, !•

- r - - Om en i Finland gångfe Barna-fjuk'-

dom, Borft kallad
^

IV, |.
• Beråttelfe om Hede-gräfets värkan pä

en qvinno-kropp, hvars uterus var up-

fyld med en ftor myckenhet vattu-

bläfor
^ IV, 4.

Beråttelfe om en Qvinna vid Äbo ftad, •
fom i 13 är burit et Fofter i litt lif V, 2.



3 i Regifter

^

Spöring,
( Hermän Didr,)

; Ägg och un^
gar af Musflor och Snäckor ^ fundrie

PetrificeradeMu/Tei-lkal ^ '

Vl^ å

- - - - Öerättelie om en Qvmnä, hos fivilkértV

et Ilycke.af en Binnike-maik kom ut^
g^nöm en Bolde i ijuriiikaa .T Vlll^ i

StAkeL; Grått 0€h groft Pappti gjordt af fag^' .

Ipäaor och löf^blad ^ v- .^.^ Xll^ :

Steinholtz; Päfwnd at göra Våf-fked^ af
Mcffing. Vill, ]

Stieänhielm
^ ( Carl ) ; Lätt fått at plante-* .

ra Potater XV^ :

Strand
, ( Olof } ^ Sätt at forskoittmä kil-

ax pä hvete 11, ^

Strandberg, ( ZachariAs) ; örn Kik-ho-
fkn hos barn^^ oeh Botertiedel der-
emot . i

Stridsberg, (Magnus); Nytt fått ät an-
lägga Huriimelgärdar medelft ften^

låggnmg 1^1d rötterna XV, i

- • Påfund af Vader-Rior,^ at torkn fåd,«

famt Tröik-machinfe XV^ ^
STRåHER, (MäRTEN); Tankar oni otfåkén,^

hvarföre Trän uti ftarlr tuitér fryfa

bort, jämte anledning til des förekom-
mande i, i

- - - - Taitkar omi räfta örfaken, htarfére krut

uti Bornb^kaftning och vid andra, til*

fållen ej värkar i famnia proportion

,

foffi des myckenhet, nk al! år af lika

godhet ' ri, 2

- - - - Om gräs-mafkarriä Hl, i

^ - - - Om Barometerns ftigande Vid ätflcilligt

djup uti Kongsbergs grufvor iNorrigé IV,^ i

- - - - Om den åridfing, fonii förorfåkas af

värm.a och' köld uti Karometérns fti-

gände och fallande efter Igiftenf tryck-

ning VI, 3
- • - - Rön anfäende Eleflriciteten . Vill, 2

Stromer
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Strömer, (MåRTEN); RönomEleftncite-
tefls verkan pä månniikans kropp, lamt
des kraft, at bota ätfkilliga fjukdomar
"Och krätnpor XIII \

SxRaHLE, (Daniel) Nytt påfund at finnA
'

Temperaturen i ftåmningen f6r Tho-
nerna pä Claver och dylika mftrum. IV, 4

SuNDELL, (Johan;; F6rfök,at förekomma '

fådens fordärfvande af köld XI i
SwAB, (Anders); Sätt at finna ften-kols

'

flötfers örykande och (tiipning VIII a
Rön, gjorde uti Ädelfors Gull-gruf-

'

vor , huru Quarts-gängar kunna upfö-
kas , dä de af Klyfter äro affkurne XII i

- - - • Förfök af Geometriens tillämpning til

^

Grufve - byggnader , med exempel af
Adelfors GuUverk XII i

- - - Om Schakt -llängers råtta ftållning uti
'

grafvor
j^jj ^

SwAB, (Anton); Anmärkningar om Gull-
'

gångarna vid Ädelfors VI 2-

- - - - Om en Nativ Regulus Antimonii eller
'

'

Spets-glas-kung
^

- - - Anmärkning om affkurna Quarts-gän-
'

gars igenfökande i grufvor XII i
36d?:rberg, (Olof); Om Lung-fot fäfom '

'

hemfjuka uti en by i Wermeland, för-
orfakad af byns belägenhet XI, 4,

T.
Thunberg, (Daniel); Et nytt påfund afSlå^

de«-fj ättrar IX z
' En ny Sänings-m.achine befkrifves x', 4.
TiBDRTius

: Rön om Himmels-kornet X,i. XI 2
- - - - Förlök at utrota Landt-hafra mur åkrar XI, 4,
TiLAS, (Daniel); Tankar om Malm-letan-

de i anledning af löfa iienar I ^
- " - Mineral -Hiftoria öfver Ofimands bår-

'

get i Oftcr-Dalarna

G TiLAS,
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TilAs, (Daniel); Rén om Tråds rötter,

til en fin jord-art förvandlande uti et

gult jord-hvarf eller Ochra III,

• - - - Om et märkvärdigt älke-llag i Öfter-

Vählafocken , III, i.

- . - - Handöhls Telg-Hens ]?rott i Ahrc-foc-

ken och Jämteland III, 3*

. - - - Befkrifning pä Norra Mäfleväla FjalU

belägit vid fj6n Fämunden,. pä Riks-

grånfen emot Öfter-Dalarna IV, i.

^ Befkrifning pä Svucku Fjäll i Öfter-

Dalarna IV, 3.

Anmärkning om Arfeniken
^

V, i.

Regel, hvar efter affkurna Qvart«-gan-

gar kunna upfökas XII, i.

TiSELius, (Daniel); Om Hammar -fmeds

Härdar och deras ftällning III, 2.

Päminnelfer viä Quarn-och Haiti mar-
dammarsanläggmng,dergrundenärl6s III, 2.

Triewald, (MäRTEN); Påfund af Drif-

bänkar, fom undfä fin värma af ångar I, i.

Om alt det fom länder til kunfkapen

om ften-kol, med verktyg och anled-

ningar til deras efterfokande, arbetande

och uphämtande I, 2,.3, 4, $-,6. II, 2.

- - Förflag til Botemedel emot Renarnas

fjukdom, Curbma I, 2.

- - ^ - Om Hummelgårdarsfkåtfel här i Sverige
,

I, 2^

T Anmärkningar vid atländfka Träns plan-

tering I5 3*

Befkrifning pä AngelfkaJord-ochBärg-

Barren I, 3»

- - En Machine, Arcuccio kallad, at före-

komma, det barn ej mä förqväfvas af

fma Mödrar och Ammor I,

- - - Om ofund lufts utdragande och väder-

växlings anfkaffande i grufvor I, 5', 6^

Beikrifning pä et påfund, hvarigenom en

dödelig luft utur et Grufve-fchakt hä-

ftigt blifvit utdragen II, 2»

Trie-
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Triewald
, CMäRTEN); Päfiind at fylla Me-

lon-Bankar, fom bibehälla ftändigvar-
\ ma 1 8 niiänader, långe pråfvadt 11^ 2.

- - - - Medel at bota och förvara Häftar får
Quarka, Quick-drag och andra fjuk-
domar II .

- - - - Et verktyg
, hvarmed Tänderna pä al-

lehanda fägblader behändigt och fort
uthuggas

11^ 4.
- - • - Valk-och fflädemakaTe- Lergrufvornas

belkaffenhet i Ängland beikrifves III,
- - - - Tväl af orm-bunke afka III, i,

Förfök at om vären med Kornet utfä
Ri-torr Räg IH^ 2.

- - - - Bellcrifning pä en ny Ler-älta III' 3!
- - - - Beråttelfe om Oftron-fifket i iVngland IV, 2,

Ron om Campherts goda verkan hos
en manade ratande V i.

Anmärkningar åfver åkerbruket iPom- '

'

mern, Meklenburg och Hollften V, 2.
Ron, at Glycyrrhiza eller Spanfk La-
critz kan växa i Sverige och uthärda
vära vintrar

, V, 3.Om den läckra Roten, fom Holländar??
'

^
ne kalla Aard-ackern eller Jord-m6fs;
at den kommer väl fort i Sverige V, 4,

- - - - Vader-växlings machinen, befkrifvdb V, 4.
R6n fom vifar m6jeligheten, at i Svea
Rike kunna inråtta rä Silkes afrel, och
gifver vid handen, hvad vid Mulbärs-
tråQs Plantering och Silkes-maflcarnas
fkotfel férnämligaft ärat i akttaga ; be-
ftäende af fex afhandlingar , mförde /r

T^'- . . ^ - yi, 1,2, 3,4, VII, 2;^.
- - - • Huru fyrfotor kunna fordrifvas utur

dammar VII
*" - 7 X ^^^'^^^^^^"6 Ry^^ Is-kållare

. VIIl', 2!

Triewald, (Samuel); Förfök at uti Car ;/
mera Obfcura föreftålla €t artificielt

NordlkeQ
. \ V, 2

G 2 Tkiven,

\
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Triven, (L/ötta) ; BefknTning pa en fanings

Machine, fom tillika körer up förar-

na, göder och n«dmyllar II, 4.
« - - - Angäende Angs-fkotfel III, i.

- - - - Huru Norrlands Brä-korn bör fkötas 1

de fodra lands-orterna III, 2.

Tapp, (Matths Larsson) ; Om nyttan af
Kårrs uptagande i.

Urlander, (Harald); Sått at nyttja Mj6-
lon-ris til Cartor-fvart fårg pä ylle-

tyger XIV, 2,

JV.
Wahlbom, (J. G.) Ron om flugu-mafkar i

Månnifkans kropp XIII, i.

Walben, (G. J. von), medel at förekomma
Spätt, Öfverben, fluffgalla etc. pä-

Hårtar " X, T.

Wallerius, (Georg); BelkrifningpäCom-
merce Rädet Polhems påfund at inråt-

ta Plott-broar pä Parabolilka fpånn-

bogar IV, i.

- - - Belkrifning pä et Bårg i Finland , fom
har mänga jord-ften- fänd-och ler-

hvarf under hvar andra liggande; til

uplyfning om ftrykande gångars och
Flöts-verks art och förtryckningar IV, i.

Tankar och Rön om Smålt-Proceflen

vid Koppar-verken IV, 4.

Wallerius, (Joh. Gotsch.); Chemifka'

Rön, angående rödt Gull-falt och ar-

tificielt Saltpeter X, 4.

Rqh om Qvick-filfrets Vegetation, u-

tan annor Metal-blandning XV, 4/
Wx^LLERius, (Nils); Om Reps och Tros-

farsilyrka eller fammanhängandc kraft;

hvaraf den 6kas eller minlkas I, i.

- • Wallb»



Regifler. |'

Wallerius, (Nits); Förfåk, om dunfters

upftigande i luft-torna rum. I, 4^

Ron, om Vattnets utdunftning VII, i

- - - - Jämforelfe emellan vattens och andra
flytande materiers utdunftning VII, 3
Ron om Ifens utdunftning VIII, 3Om dunfternas belkafFeAhet och om or-
faken til deras upftigande VIII, 4Wallner, (Magnus); Rön, om Fråken-
grftfets nytta III, 2

Wargentin, (Pehr); Om Ljufets eller fträ-

Jarnas häftighet, med bevis emot Car-
tefianerna, at den ej är oåndelig V, z

* Om de ojämnheter uti Planeten Jupiters
Manars rorelfer, fom fårorfakas af de-
ras inbördes attraétioner IX, 3

- - - - Hiftorien om Thermometrar , med bc-
ikrifniiig pä de fornämfta ^ fom hårtils

blifvit päfundne - X, 3
- • - - Hiftoriik berättelfe om ^lla de fårfök,

fom til den tiden varit gjorde, at utröna
jordens flcapnad och ftorlek X, 4. XI, x,

2

- - - - Obfervationer pä Magnet-nälens oor-
denteliga och häftiga Ändringar, vicj

ftarka Norr-fken XI, r

Tankar om Natiiral-Hiftori^ns nytta
och om des öden XI, 3

• - - - Berättelfe om Fix-ftiernornasParallaxis,
och de förfök, fom blifvit giorde til des
uptäckande XI, 4

• - - - Ytterligare berättelfe om fix-ftj ernornas
Paralläxis, och om deras aberrationer,

fom nyligen blifvit uptäckte XII, i

Hiftorien om Zoologien och i fynnerhet
om Fyrfotade Djurs kännedom XII, 2

> - - - Hiftorien om Ornithologien , eller Fog-
larnas kännedom XII 3

• • - - Hiftorien om Logarithmcrna XIII, i-

• - - - Hirtorifka anmärkningar om Afvägnin-
gat XIII, 2

C 3 Wargen-
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Wargentin, (PEHR3; Hifl:orien om Norrske-
net och om dc Naturkuniligas Ibriok at

förklara orfakerna der til XIII, 3. XIV, 2.
'

- - - - Nägra AftronomifkaObfervätioner XIII, 3>

Hiftorifka anmårkningar om Ebb och
Flod, fämtom orfakerna, fom dertil

af ätikilligablifvitupgifne XIV, 3, 4. XV, 2.

- - - - Obfervationer på Mercurii gäng under
ellerframför fölen, d öjVlaji\ ly^^^
med ntråkiiingar om Mercurii rorelf^r

anledning deraf ^ ^ XIV, 34

- - * - Anmårkningar om nytta:n afärliga For-
tekningar pä födda och döda i et Land XV, 3,4.

Wasenius, (Pehr), Päminnelfcr vidHönfe-
fKÖtfel XII, !•

Wassesius, (Torsten^; Walfenda Förfim-
lings forokelfe genom födda och vigdä,

fanit aftagande genom döda pä 25-. de
fidrta ären VIII^ 4.

Westbeck^ (SachariAs); Om åkerbrukets

nyttiga fiåmjånde genom utfädets och
godfelens Yiffa befparing 1^6.

- - - - En ny fänings-machine
^

II,

- - - " Förbättring pä famma fänhigs-machine III, 4.

Kållare-hvalf af fmedje-kol VIII, 4.

M «. ~ - Om Skjöt-fpiggs filket och huru en nyt-

tig olja kan tilredas af famma eljeil o-»

dugeliga flik'
^

XIV^ 4,
- - - - Befkrifning pä en Violett farg af en vifs

flags rten-mqira XV. i,

Westbeck, (Jonas); om fladar at brukas i

menförc V, 3.

Westman, (Johan)j Tvånne märkvärdiga

fjukdomar XV, 2,

WiGELii;$; Hus-Cur for.Broft-boldar XII, 3

WiMERMARK, (Clas;); Om Potatcrs plante-

ring af froa XI I^ t» XIV, 2

- - - Rön vid kil-lkotfelen XII,

WiNBI/AD,
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WiNBLAD, fCARL^I; Eti for elds-våda fäkef

Ria, fom derjåmte kan tjena til Kol-
na, tork-och R6k-hus XIII, 4»

Wrangel, (Ekic); om orfaken til tufvor pä
ängar, och anledning ni deras förekom-
mande I, 4.

Wrede, (H«:NRic);Omfvedje-ochkytte-land
i Finland III, 4*

WÄLMENT, (Casper); Roh om tufvos affkaf-

fande pä ångar
^

III, 3,
WÄLMENT, ("Christian); Tankarom några

til anllåliande nyttiga forfök vid äker-

bruket XV, 3,

Wålsint; (Gvtnnar); om rätta tiden til göd-
felens utförande VIII, 4.

WÄssTRÖM, (Pehr); Förfök, at träda med
Häftar, utan Buk-ok IX, 2.

z.
Zetzel, (Pehr); Befkrifning pä enljukdom,,

kallad AmphimerinaCatarhalis lenta et

maligna , fom graferade i Upfala om
höften är 1 75^4, XV, 4»

Ö.
Ödman, (Johan); om Oftron-fifket, frågor

och fvar V, 2.

Ostberg, (Carl); Berättelfe om de fäll-

famma fmällar fom hörts i Svenikeby

,

om höften, är iVfi. XIII, 4*

Anomymu
- - ^ - S ätt atfördrifvafädes-mafken ifrån Rag-

brodden II, 4.

Förfök at om vären utfä vinter-räg

ibland körnet III, 2,

Huru Bofkap kan framfödas med molfa III, 2.

- — - Tjärans fåftande pä hvarjehanda Tak III, 3.

C 4
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Anonymu
' Befktifmng huru Smalands oft görcs IV,
- - - Rån om Honungs-daggen - VI, 4.
- * - - Sått at bevara Citroner frän forruttnel-

fe \ IX, 1.

v . - Medel at öka godfelen til Landtbrukets
fqrbåttring IX, 2*|

- - - Knäpp-nälarnedfvålgde och genom kråk-

ning upkomne
^

XI, 3.

r. Anmärkningar om Res-mils kolning XI, 3.

- - - - Om et märkvärdigt äike-ftag i en kyrka I

pä Gothland XIV, i.

- - - - Sått at förtaga.^gyttje-fmak pä färflc fifk XIV, 3,

Om Skänfka Åkerbrukets uphjelpande XV, 3*

- - ^ - Om papper, fom ej brinner XV, z.

• - - - Tankar huru en Machine af korktrå
' kunde nyttjas fäfom et förfigtighets

medel af dem, fom frukta för fjönöd
dier nödgas väga lig pä en fvag is XV, 3.

Jifledne Ledamoters uti fjelfva Hand^
Ungarna införde Äreminnen,

Majoren Herr Anders Rosensten3
Affefforen Herr Johan Morjli
Stats-Rädet Samuel von Triewalds
Erké-Bifkop. Eric Benzelii
Pr^fident. Anders von Drakés
ProfclToren Anders Gelsii

I, 6.

III, 4.

V, I-

V, 4.

VI, I,

VII, 2.

AN
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*

Öfver de åmnen , Rön
,
Oblervationer,

Berättelfer, Anmärkningar, Tankar
och Påfund, fom åro anförde uti de

1 5 förftaTomer afKongl.Vet, Acad.

Handlingar , nämligen ifrån Acade-

miens inrättning, Sr 1739, til 1754
års flut. Om något ord och der til

hörande ämne ej igenfinnes efter des

Alphabetifka ordning, få fökes det

under den Vetenlkap, hvartil det e-

genteligen hörer, e. g. alla Infeder,

afhvad namn de vara må, fökas un-

der ordet InfeB: fjukdomar, under

Medicme eller Chtrurgte: alt fom an-

går Åker och Ängfkötlél, under Aker^

Ang och lå vidare.

* * *
«

A.
Aari^-ackerH ^ eti låckcr rot^ kan vaxa i Sverige ochhu*

ru den bör fkotas
, V, 245.

Ahbor-^vMx^ deraf göra Lapparna et fkönt Lim, L 221.

Academtens ^ K. Vetenfkaps; upfät och inrättning, I, i.

8f> 267, II, I. Des frågor hvaröfver hon begårer pä .

rön grundade fvar, 1, 84, 183. II, 80, IV, 85-, 167.

XV, 236.

4''
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Afvå^ningar ^ beråttelfe, huru de i äldre och nyare tider

bl ifvit förrättade, famt grunder och underråttelfer, om
hvad dcrvid böf i akt tagas,XIII, 8 1 . Et afvägnings inftra-

meiit beOdifves
,

III, 64. Et annat långt fäkrare , läm-
pade til en Diopter-lineal^ IV, 189. Ännu et annat,

låmpadt til et geographifkt graderat lnflrument,XI, 26.

afvägning förrättad vid äbo-llättj at utröna, om ofter-

fjöns vattu-horizont mårkeligen fånkt fig pä 400. är,

XII, 219. Et pä helt andra grunder fig ftödjande Saltat

atTaga läng-llutta ftrömmar och ålfver, I, 49.
Agaricus famlas pä Lärke trädet, XV, 185'.

Agh^ en växt, fom brukas til tak-tåckning pä Gothland,
II, i8f.

Agn^ fora brukas til filk-meteiNorrige, IX, 196. Söt-
mjålks'-oll,ärdertil tjänlig, 220.

Ahl-lnf^ huru det beredes tif foda för S^in-kreatur
,
VIII,

2 \6,

Alcalijkt Salt, rön om det flygtiga, V II 1, 301. feGhymie.
Aleppo^en ftad i Syrien, hvareit en befynncrlighem-fjuka

är gängfe, XI, 136.

Algehra; algebraiflca methodens jåmförelfe meddenGeo-
metriika, X, 286. Demonftration pä Newtons Bino-

mial-Theorem, XI/25'2. Se ätlkilliga Algebraifke So-
lutioner ibland Ajlrommijka och Geometr. Problemer,

Almogem leftiads fatt, narings-fäng och hushållning i

Lands-orterna, huru de böra kännas och befkrifvas,II,

I. Prof af fädana belkrifningar ^ VIII, 126. XL 2^7.

XV , 109. en manrtark och vålmäende allmoge är et

lands fanikyldiga heder och ftyrka, XV, 161, Sätt at

utforfka allmogens Talrikhet i et land, XV, 163, 242.

Aln\ den Svenikas och Dan ikas jämförelfe, IV, iij. Se
matt^

Alm\ trä fom legat i alun-lut tager ej eld, 1, 163. XV, 3.

huru alun-luts (tyrka kan pröfvas genom en lut-vigf,

IV, 239. ai«n iiplöft i vatten, minikar ej vattnets ut-

dunftning VII, löo.

Amalgamering^ huru den förrättas XIII, 24^. Se Sked'-

mng,
Arnertca^ några anmärkningar om hiftorla .Nuturalis och

Climatct-s t^éfKailewhet i Norra America, X-j 70. et der

bru-
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brukeligt Sått, at genom decofter af viffa örter bota
Venerilka fjukdomar, XI, 280. De vilda amerikaners
Socker tilverknlng af villa träns och örters fafc ^ XII,
145. Deras dricka, bryggt af granris

, XH^ 190. deras

mäft brukeliga Såd, inays^ des fkotfel och mångfaldiga
nytta i deras hushällnine, XII, 305-. XIII, 24-Skaller-
ortnens hiltoria, famt de i Amerika brukeliga boteme-
del emot hans giftig^ (lyng, XIII, 308. XIV, fz. i85',

om de ikadeliga Skogs-lölien, fom pläga Norra delen
af America, aV, 19.

Anahfis\ de gamla Mathematicorum
^
naturlig

, IX, §3.
Arin^årkningar om den nyare, och des jämförelfe med
Synthetifka Methoden

^
X, 286.

Anatomte : at Läkare aldrig bor nekas at öpna fina döda
patienters kroppar

,
III, 262. Anat. obf. pa en ung

Herres kropp, fom blifvit fjuk och död, fedan han kört

f. mil pä tre timar i öppen flåda: des diaphragma var

gangränerat^ etc. 11,131. Anat. rön, fom vila, huru ikade-

ligt det är för dem, fom Varit vane vid llark röielfe,

at halti^t afdädermcd; huru farlige kylande medicamen-
ter åroi hetfiga febrar; orläkcrhvarafmjälten kan fpricka,

m.m. III, 260. anatomillca Rön om orfakcn til Negrer-
nas Svarta hud IX^ 9. Rön om en tilförenc ej obfer-

verad hinna pä foliers och nyfödde barns ögon , med
nyttiga anmärkningar

, IX, 202. Huru benen formerar
i Mänuiikans kropp pä vanliga och ovanliga Hållen

XI, 12. Om hjärtat och lefren uti et 8. månaders folier

,

XII, 34. Om ref-^bens-mufklarnas fibrers ftallningXII,

139. Anat. obf. pä en man, fomilifs-tiden haft vattu-

fot i buken ^ och ofta lätit tappa vattnet af lig per para-

centhefin, XIII, 43. Rön och grundeliga underfök-
ningar^ om alla de delar i månnilkans kropp, Iomega
känfla eller icke, med ätikilliga andra nyttiga Anatami-
fka anmärkningar

,
XIV, 12. Likaledes om alla delar,

fom åro mer eller mindre retelige, XIV, 93. Anat,
obf. pä en ftark bränvins fupare, fom blifvit haltigt död,
XIV, 1 5' 5*. St Medicine^ Chirurgie.

Angelica Canadenfis, des rötter åro giftige, XI , 287.
Den rätta eller Archangelica, en förträtFelig Medieinal-

rot,

/
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rot, våxer af bafta llaget pä vara fiåll, men famlas cj

pä råtta ars tiden: huru och pä hvad tid den bör famlas,
XV, i8ö.

Antimonium crudum , des nytta at forvara och bota häftar

for qvarka och andra Sjukdomar^ år åfvcn nyttigt för an-
nan Boftap , II, 25'ö.

Antimunii Regulus rtativus funneni märkvärdigt rön der

om IX, 99» Des uplöfning och förhållande i Salt-fy-

ror XV, f
5-.

4ntipodes beftriddes utan grund af de gamla Kyrko-fåder

,

^37.
Aqtia Regis ^ des ätfkilliga tilredningar , och huru allehan-

da Metallers folutioner deruti förhälla fig, XV, j6, 67.

Aqua Fortis ^ Se Sked-vatten.

Arabernas förtjenlter emot Vetcnflcaperna
,
VIII, 6, X,

j', XI, 2,

Arcanum äupUcatum iChymien, Anm. der om, II, 56.
Arcana, fom utbjudas emot ftora premier åro oftaftbe-

dräglige XV, 10.

Arijlotclh förtjenfter \ Geograph. X, 3, 236, 241. uti

Hiftor Natur. XII, 82, 162. UtiPhyfiken, IX, 2.

XV, 82.

Arhhmetica\ Om Decimal-råkningars eller tio-telningens

nytta och bcquämlighet uti mätt, mal, vigt, ochmynt-
våfendet, jämcc anledningar och hjelp-taflor til deras

bruk, III, 49. Om Logarithmernas natur och ftora

nytta uti allehanda llags räkningar, XIII, i.

Arjenicum^ om des metalliOca natur. V, 20. Arfenic-

Criftaller fuadne, V% 38. är ej nödvändigt för Safiors lil-

verkning af Cobol d, VII, 129. om des uplöfning i

Salt-fyror, XV, SS-
^

Arttllcrie^ Se Skjut •gei) tir
^
Krigs^veteftjkap,

Ajkä^ deraf kan m.ed fordel tilverkas lut4alt och Pott-afka,

af fattigt folk pä landet, II, 211. ftrödd pä MoIT-lupen
ång, gör god gräs-växt, II, 217, Alkaafen flags torf,

hvit och fin fom puder
,
VI, 181* Förfök med andra

torf-aOior, XI, 228 Alkans nytta til gödning pä åkrar,

II, 141.

Aftronomie'^ des nytta uti Geographie och Navigation; fe

defla titlar.

Pknet-
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Pla?iet-SyRcmcn fammanhang och ordnjng efter Coper-

nici fats, XI, 241. Cartefii hypothefe om orfaken til

Planeternas rörelfer ,
genom virflar, XIV, 229.

Newtons förklaring derpä genom tbeoria gravitatis,

XV, 84.

^t;/^^'// dundekrets eller Athmofphere omtalas, XIV,
90. Solens förmörkelfe, d. 26. Oct. iJSo-) obfcrve-

rad, XIV, 29:5. Sol-fträlarnas rörelfes häftighet, V,
132.

Jordens Skapnad och ftorlek ; hiftorien om alla bade
äldre och nyare fårfok, giorde til deras uptåckande, X,
283, XI, I, 81. om mögeligheten och nyttan at fin-

na7ordens råtta ftorlek och ikapnad, II, 2S9. Probl.

at finna Jordens Figur och ftorlek genom tvånne i me-
ridianen afmätte graders jämförande, V, 149. Jordens
dageliga rörelfe omkring axelen, bevifes, XI, 8. de$

ärliga rörelfe omkring Solen bevifes af fix-ftjernornas

Aberration och af deras ärliga parallaxer, XI, 245-. Xll.

8.

Månem förmörkelfer , d. 21. Dec. 1740, obf. 1 Up-
fala och Köpenhjfmn, 11, 167. d, 29. jul. 1748, obf,

vid wardhus och i Pettersbourg, XlU, 229. d. 17.

Dec. 1749, obf ^ Stockholm, AllU 171. den fam-
ma obf. vid wärdhns,Xlll, 230. pbfervationer i Stock-
holm och Hernofand, huru mänan betackteenfix-ftjer-

na, d.26,Oé]:.i75'i,XHl,i77. XV, 73. Manens in fluence

och verkan pä hafvet förorfakar Ebb och flod. Se Ebb.
Genom Manen förmodar men århälla den mycket ef-

terfökta Longituden pä Sjön, 1, 442. Manens ftorlek

och tyngd i proportion emot Jorden, XV, 93,
Mercurius^ planeten, des gäng under Solen, d.ö.Maji,

1753, obfcrverad i Stockholm , och denna Planetens
rörelfe-lagar derigenom förbåttrade

,
XIV, 210. Den

famma obfcrverad i Hernöfand, XlV, 294. i Lund,
XV, 75-. om Mercurii gäng mårkeligen kunnat rubbas
af den Cometen, fom gick honom fä nära , är 1 744,
VII, 226.

SaUirn$ts och Jupiter , om de med fin inbördes attra^

étiotl rubba hvars annars gäng, IX, 1 7i>



Regifter.

Juplters Manar^ hiftorien huru de förft blifvit uptakte,
ined hvad flit Aftroiiomi arbetat, at utröna deras r6rc\fe-
lagar, famt hvad nytta de deraf funnit., IX, 241. At-
(killiga ojämnheter i deras gäng uptåkte och bundne til

fina orfakcr ,
V, 133. IX. 167. de hafvagifvit anled-

ning, at finna Sol-fträlarnas eller ljufets rörelfes haftig-
• het, V, 132. Några deras obferverade förmorkelfer

anföras, 111, 241. IV, i^j-. IX, 298. Xlll, 231. XIV,
269. XV, 74. Den fynnerliga tiqnft de giort Geogra-
phien, omtalas, I, 440. Se Geographie.

^ Comet; obfervationer pä den ftora, fom fyntes i Jan.

Manad, 1744, VI, 5-6. Des fynliga gäng underfökt
och uträknad, VI, 73. Ytterligare anmärkningar öf-

Yer famma Comets verkeliga gäng och des orbitas

belägenhet emot Solen och Planeternas crbiter, VII,

221. en liten Ccmet, fedd 1 Stocholm i Jan. Manad
är I75"0, XIII, 173. Anmärkningar om Cometernas
fvanfar, hvarföre de altid rända lig ifrän Solen,XlV,92.
Fix- ftjernor , underfökningar , fom tid efter annan
blifvit giorde at finna deras parallaxis, Xl, 241. Deras
Aberrationer , vid hvad tilfållc de blifvit uptäkte, af

hvad befkafFenhet de åro och hvaraf de förorfakas, Xll,

1. Formuler, hvar efter famma Abberrationer kunna
lått uträknas til hvar och en gifven tid

,
XI, 198.

JJlromwiJka Probhmer ^ at finna Longituden til Siöft

,

'

I, 439. At finna Jordens figur och ftorlek genom tvän-

ne i Meridianen afmätte graders jämförande ^ V, 149.

At finna Middags-Correclion, VII, 94, Hielp-taflor

til Samma middags-GorreéUons uträknande för hvar och

en gifven tid och ort, Xlll, 291. at updraga en mid-

dags linia medelll obfervatipner pä tvänne ftjernors rät*

ta Afcenfioner, VI, 287.

AttraäiontmtXHvL So\m och alla Planeter, des befkafFen-

het, huru den blifvit uptäkt af Nev^ton, och om den

bör anfes för en qualitas occulta, XV, 82. 87,

Ba^ge-fota^ växer vildt pä nägra Hällen i fiällen, och bor-

de famlas för Apothckcn, XV, 187.^ Bals-
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Bah-h^rget iSkähc, des märlcvärdiga underjordllka gän^

gar, XIII, 5-9.

Bark^ garfvare-bark häller bättre Tärma i drif-bänkar, äh

häft-dynga, 11, ny. bark af tall, nyttig til föda for

kreatur, hvilket dock år en ikogs fårdårfvande hushåll-

ning, 11, 214. Bark-bröd, brukas i hårda är i de

norra orterna, III, 284.

Barn\ en machin, kallad Arcuccio, atförekomjna det barn

ejmävädeligenforqväfvas af fina ammor, I, 35'3. För-
tckning pä barn, födde i Upfala ftad pä 5-0. ar, tillika

med anmärkningar deröfver, V, x^'^. Dylik förteck-

ning pä Waffenda förfamlings födde pä 25'. är, VIII,
261. åfven i Kräklinge Socken pä fo. är, XV, 141.
nyttan af ärliga fortekningar pä antalet af födde barn,

at utröna folkrikheten och tiUtändet i et land, med ät-

fkilliga exempel, XV, 161, 241. Barn af ovanligt li-

ten växt, förorfakad deraf, at det dage! igen ifrån fpä-

dafte aren fatt fupa brännvin, VI, 169, Barnens fjiik-

domar i moder-lifvet och ftrax efter fö^flen , dem de
årft af föråldrarna, IX, 287, barn kunna ftundom
cureras derigenom, at amman tager in medicamenter,
XI, 104, Et vanfkapligt barn, födt i Skåne, VII, 13$-.

icfofier.

Barometrar hiflorien om deras upfinning, förbättringar
och hvarjehanda nytta at utröna luftens tyngd, atmofphae-
renshögd, bärgens-högd,m. m. X, 81. Baromettirns;
ftigande pä ätlkilliga diup i Falu grufvor, med Ph^liika
anmärkningar deröfver, 11. iio. Dylika obfervationer
i Kongsbärgs-grufvor, IV, 113. Rön om den ändring,
fom värma och köld förorfakar i Barometerns ftigande
och fallande, VI, 161. När Barometern ftiger, faller

hafvet yid Weftra kufterna i Öfter fjön, VIII, 144.
.
Når barometern är hög , tob vatnet ftarkare hetta förr
ån det kokar, än dä han år lag, X, 168. fe Meteor9h£l-

' Jka obferv^

Bek, åmtiit i et bärg pä Gothland ,
II, 25-4.

Befi^ huru de formeras i månnilkans kropp pä ovanliga
ftällen, XI, 12: benen taga ofta färg af den fpis dju-
ren åta, XI, loj-. Ben-lWrfva j>å et lvia-k;reatur, furi-
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' nen i fjelfva lofa flåfket pä et ovanligt ftålle, Xll, 76. Ben-
fkador, fe Chirurgie.

Beherls biifkens nytta uti medicine och Hushollning, X,
62.

Bé^r^;mineral-hiftoriaofverOrmunds-bergetiÖfter-dah^
- 1, 202. Et berg pä Gothland, hvareit hånltas den fä

kallade Gothlands ftenen, med des ften-och jord-lägeii

^
famt andra märkvärdigheter, 11, 25-1. Belkriihing päet

;
berg i Ängcland, beftäende af ätfkilliga jord,ftcn, fand-

^
och ler-arter, hvarftals under hvarandra liggande, tilup-

' lyfning om ftrykande gängars och iiynnerhet flötsverks
art

,
fortryckningar och egenfkaper

,
IV^, 143. Bals-

' berget i Skäne, Xlll, jp* fe FjålL

Tiergens hogd kan i det nårmafte utrönas genom Barome-
trar, X, 8(é, Berg-och Jette-grytor i Bohus-lähns ber-

gen befkrifvas och gifves anledning at finna deras orfak,
IV, 122.

Berg-olja^ finnes i Osmunds-berget f Dalarna, 1, 202.
Berg oz\i flen-arter^ fe Mineralogte,
Bergi-hruk ^ fe malm ^ metaller

^ grufvor ^ fmdltvdrk
^

hammar^fmide etc*

Berg-baret^ fom brukas at upföka ftenkol och andra mine-
ralier belkrifves. I, 224.

Betes-hagar^ frågor och anmärkningar der om
, 11, 9. fe

ang och Bofkaps-fkotfeL

Biem hushållning och kön omtalas, .11, 37.

Binnike-mafken^ rön och anmärkningar derom, famt hurit

man budit til at fordrifva honom. Vill, 103. Befkrif-

ning om fjukdomen fom af denna mafk förorfakas,och

om des känne-märken , famt ytterligare förfök at for-

drifva honom
,
VIH, 1 13. •Anmärkningar omBinnike-

mafkens hufvud och Natur, XV, 145".

Bwrk^ huru des frön kunna famlas o^h utfäs til fkogen.s

formering, IX, 266.

Biorn-mojfay hindrar gräs-växten, är fvär at utrota
, 11,

138.

Bleka linne ^ at det fkal likna Hollänfkt lärft, 11, 27f.
Tankar om blekande pä vattnet, IX, ^4. fätt at bleki

linne, IX, lyS. at bleka Bomuls-garn, Xlll, 5-8.

Bloek
,
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4p
Block

, anmårkningar om detta häf-tyg, famt päfilnd med
block och lina i ftället for fkruf

,
VII, 218..

i5/)s hnru det Ikiljes ifrän andra metaller igenom flcednine:
XIV, 6. huru det förhåller iig i falt-fyror, XlV 500'

Blyerts-^ rön om des natitr
, XV, 189. den tyckes ' vara

en blandad malm-art af koppar, järn och tenn^uplofta
i fvafvel;fynes ock innehafvanägot eget metallilktYafea-
de^ XV ^ 208.

<^i^ot ddrklopp, XI, 77. tjänlige til
bl a farg, VI, 247.

o

Blås-helgars verkan at uträkna II, 162.
Biånde

^ vifcs vara en Zink-malm, V, f^.
Bohueu, det Sibenila, des belkrifmng, fkötfel och nyttä,

117. ^Det Finfka, VII, 25-. Förfök med dem
bagge,pa atOciUiga orter, VIII,234. X,204. ätllciligaandrar
arter al- bohvete befterifvas mforlisren, XI i^^o

Bomber^ IVangheten at fä dem nog runda g<2nomgit3tin'nF
111,63. BomWcaftning, fe ^r/^^j-wi-f»/^,^*.

Bomar, nytt och nyttigt päfuutj af kådje-bomar ofvei:'
lund och vatten

, Älv, 48,
Bo>M-o//i3, des ludimftning ar nnga, VII, 170,
Bom-ull, beredd af Lln-bälnor, VIII, 179. machJne af-

reda den Svento Bom -ullen, VI, 51. Bon>uI$
garns blekning

, XIII, 5-8.

BoKonienfiJka fienen ellerPhofphorUs, des egenlkaper XIV*

Borft^ en barna-fjukdom , {c Medicine.

Bqjkaps Ikotfel; forfåkt medel at i nödfäll framföda håfiaf
och annan Bofkap med granris, I, 461. Boflcap mät
Val af Antimonium crudum, II, 2^9. BoflcäDS äfvelens
förbättring kommer mäft an pä goda hannar, ' IV 270
Deffa ären gängbara Boftaps f)ukän befkrifves, VIL 283

-

Bolkaps gall-fjuka, huru den Cureras
, VIII, 78. Bö-

fkap kan födas med Ren-moffa, III, 15-3. Om de
orter, fom dä de åtas af Boficap, lätta tedervärdig fmak
och lukt pä deras mjölk och kött, XI, loo.Rötterne
af Slum acjvaticum, fkadelige förBoltap, XI, 20^.
le tär, äng, giås.

> 7i

botanik; des nytta uti hushäldnlflggil,
1, 416 och pä

HL-inga audra ftiillcn. Växters plantering, grundad pä
nata-
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naturen, med mänga märkvärdiga exempel och nyttiga

reglor, 1, .i. Nägra rara örter, faude i Upland^ 1^

305. Förtekning pä 100. rara och nyttiga örter, fund-

ne på Gotthland och Öland, med Botanilka namn och
anmärkningar om nyttan af de flåfie, il, 179. Bot.
befkrifning pä blomman Amaryllis med figur. 111, 93,
Beikrifning pä tvånnefpecies afTriglochin eller fåltings-

gräfet med fig lil,i4Ö.våxtenPhafeolus cauleerefto tereti,

med fig. 111, 203. Nägra rara örter fundnei Bohus Lähn,
IV, 105*. Mjölonrifetmed des botanilka namn och känne-
märken,famt nytta,lV, 294. fiberiika Bohvetet,med fig V,
1 1 7. XI, 109. Förtekning pä de rarafteSkänfka växter, V,
261. Petiveria, en Amerikanfkört , med fig. V, 287.

En tilförene aldrig befkrefven ört. Limnia eller Clayto-

nia, med fig. VII, 131, SiberifkaÄrte-trådet, Robinia,

XI, 122. En art af Lobelia, XI, 283. Tvänne nya
fpecies af Tobak, befkr. med fig; XIV, 37. Alpifka

eller fiåll-våxter, XV, 182. Si trdd.

Brejilcfkrgen ^ om nägon farge-ftoft finnes häri Sverige^

fom i godhet och pris kan fvara der -mot , med anmärk-
ningar öfver defla färger och öfvec H. Selanders fvar

pä denna frägan, XI, 60.

Broi^r öfver ftrömar, underrätte! fer om deras anläggning,

III, 118. Befkrifning pä Palhcms påfund af flott-broar

pä Parabolifka fpän-bägar öfver ftrömmar, IV, 13.

Brunnar ^ fom äro nägot djupe, huru varmt vatnet häller

fig uti dem här i Norden, XIV, 313.

Brådd-mafk^ underligt fatt at den tördrifva , II, 275-.

Brdd-tak^ fom ej ruttna eller brinna, 1, 164. {ctrdv^rke^

jBr/^»^7»J pannor, en förbättring der pa. I, 29.^ bränna och

brygga med veds befparing. I, 32. bränvin kan göras

af Kal, hågg-rönn-och ene-bär, II, 214. af Potater,

VIII, 204, 231, Bränvin hindrar barnens växt, gör

dem fmä, magra och fpinkota, VI, 171. Var blod

ftelnar och Polyper i bloden genereras af mycket bränn-

^

vins fupandc, V III, 184. ännu et prof, huru det fkäm-|

mer hålfan ochförorfakar bräd-död, XI V^ i f f. Bränn-I

vin utdunfiar 18. gängor ftarkare , ån vaten, VII, 174. r

Ury^^^ med veds befparning , I, 32. en ny Brygg-inrätt-

ning, III, 70. godt dricka brygges i Norra America

af granris , XII, lyt».
,

Bréd
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Brodaf damp, tall-bark och miffe, fom brukar i härda är

t Öfterbotteii, III, 284, Et mycket ilyrkande aCMays-^
miöl, XIII, 31. *

. ,

Bromfar , fom plä^a Lapparnas renar och Ikåmma deras

Ikinn, I, 121. vägadt förflag til bot derfåre
, I, 133, ,

U^i-öi åro til flor olågenhet för håltar
; päfund at trå<i^

man buk-ok, IX, 141.

By-ordning vore nödig at förekomma famfålt (kogs utödan*
(de: utkaft til en fädan, XI, 143.

Byars belägenhet bidrager til byamäns hålfa eller fjuklighet;

prof deraf
,
XI, 298.

B.-/r , Jotd-bär at apföka ften-kol och andra nyttiga åmiien

i jorden , befkrifves omftåndeligen^ I, 224. iläliuing.

för en bar, fom ftyrer långa nafVare^ at de ej iiiä gii

fnedt, XIV. yo. '
"

Bo£or Ikott-ftålla med mera, III, 61. ^o, Jkjut gevdr.,

krut.
^

C.

Calfomum^ huru det tilredes, II, 214. XV, 105'.

Carnel-bockar ifrän Natolien, afhvilkashar Ipinnes Camel*-

garn , åro håmt^ide hit til Sverige och trifvas val famt
tortplantas af Svånika getter med NatoUka bäckar»

IV, 278.

Camphers nytta för rafandc månnifkor, V,5'3. forhufvud-
yra i febrar, IV, 92» 97.

Capptt bo:»ii' fpet^ des Geographilka längd uptåkt, XV, 76,
Cartefius^ des principier omtalas

,
I, 45". V, 133. VIIL

85-. XIV, 249. XV, 83.

C<^;^^;^/>-tråd af god art, växer vildtinorra America.
X» 71,

Cedern y den fiberilka, borde planteras pä vara fiållj XV,
i8å.

Cemenl^ering^ ct fått at ikeda metaller, XIV, 2,

Cemral-krafter omtalas, XI, 8. XV, Sy, deras ap-
plication til en kaft-machine, XIII,- 211. -

Chtna-barkeny kan brukas med fördel emot kik-hofta,

X, 2ÖQ.

Chimfifka hushåldningenberömmen , XIII, 205', XV, 233.

D 2 GhirHr*
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Chlrurfrifkéxbiw fvarta ftarren med lamhet i ena armen, bo •

tade genom krake-medel , I, 68. En fållfyntben-våxt

Vjd ögat pä en månnilka, jåmte Amnärkmngar omben-
fkador, III, i8i. Anmärkningar om ätfkilliga utflag

pä barn , huru fårfigtigt de böra handteras , at de cj mä
flå in i Kroppen, hvaraf fårorfakas fallande-fot och an-

dra fjukdomar, II!, 281. Omenhiiftru, fom genom
oforfarna barnmorlkors härda medfa^t, mäfte bara fit

foder 1 13 ärs tid, och blef det ej quitt, utan genom
Chirurgilk operation

,
V, loö. ytterligare om lamma

händelfe och flera dylika, V, 183. Forfok och An-
märkningar vid ögon-f]ukdomar, VI, 42.. Om Griti-

fka eller fä kallade brytnings-bölder, tumöres critici,

fom då dp öppnades dödeligen aflupo, men mcdelft

laxerande botades , VII, 184. Ometbarn, fomoaktadt
en fvår (löt pä hufvudet, medan det ännu lag i moder-
lifvet, i rättan tid föddes och lefde tre veckor efter fö-

delfen, VII, 25'4. Omenhultru, fom ment (ig bära

et tu-^ärigt fofler i fit lif , famt om fättet huru hon vardt

hulpen, VIII, 70. om en fvär hals-fjukdom, och hu-

ru halfen med des delar., vid patientens öpnande efter

döden, befunnos, VIII, 265-, Päminnelfe, at pä dem,
fom äro har-mynte, kan operation förrättas, medan de

ännu äro barn , IX, 1^9. Omfvulnaden, fpina bifida

kallad, hvarmed fomlige barn födas, fom hafva klufrai
rygg-rad och vattufot i hufvudet etc. med Anmärkningar,
huru hvida den mä hällas för obotelig, IX, 287. Ea
anfenlig ben-Iofsning pä ftora ben-pipan, X, 67. En
i Urin-bläfan faft-vuxen ften af 10. lods vigt, genom
operation lyckligen uttagen, X, 221. Vattu-fot, Ana-
farca, med fcroti fvulnad och fphacelerande,lycklrgeu

botad, X, 225-. Om en anfenlig ftor kött-växt, poly-

pus, htilken hcl och hållen blifvit genom fvalget ut-

dragen ur aåfe-bärarna pä en Bonde-dräng, X, 231.
Hankars, fetaceoram-, nytta vid fvarta itarren, fomfölg-
de pä hvar annan dags froffa, bevifad genom mänga lyk-

ligaförfök, X, 275-. Befkrifiiing pä en enbent född
bondedrång XI, i4. Aleps-märket, en hem-fjuka i

(laden Aleppo i Paleflina, XI, 136. Vattu-fot i buken,
fom genom itererade vattnets aftappningar, Paracentefes,

til
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til en ti^blcf botad, XI, i86. En ftor Hålfe-fvulft,

fom af anfigtet pä ea man blifvit lyckligen bärtfkuren,

XI, 232. Om en med lilke omlindad iy-näi, fom blif-

vit uttagen ur armen pä ct fex års barn, utan at man
vet huru den har kommit dit, eller at barnet deraf haft

nägon olågenhet, XI, 233. Om en hop knapp-nälar,

fom blifvit ned-fvälgde, och efter 8 veckor genom
kråkning äter upkommo, XI, 234. Om en dräng,

hvars excrementer gä ut igenom lidan af veka lifvet,

XI, 235-. Hemicranie, botad genom tinning-puls-ädrens

öppnande, XII, 37. om et ovanligt ftort och härtils

obekant rygg-bräck pä et quinfolk, XII, 69. Hus-cur
för quinfolks broft-bolder, XII, 73. Om en lyckligen

curerad fiftel, fom gick genom Moder-flidan och ände-

Carmen, förorfåkaa af en oförligtigt applicerad Mo-
der-Krants, XIII, 221. ftark bolnmg i tjocka läret,

utan föregängen inflamation, curerad XIII, 279. Et
gammalt nåte-bräck pä en 70. ärs man, lyckeligen

ikuri t och inbrag t,X 1 1 1 , 280. kött-bräck pä en Juiigfruom
19. är,botadtgenomafDindning,XIII, 282. Enfvär fiftel

pä halfen, med en öppning inat fvalget,eninätårgängea
och ätlkilliga andra öppningar, lyckeligenlåkt,XIII,28j'.
f^örfök, armen eledr. botaätfkilliga krämpor, XlU, 193,
SO^.Tankar om ftekt hjort-horns nytta pä 'giftiga fär, för-

orfakade af ormars och rafandc hundars bett, XV, 78,
En van (kapad, fvullcn, med flytande materiaupfyld och
fäfomen pofsc utchängande Clitoris, någorlunda til rätta

hulpen genom emoliicntia, XV, 149. Om cnfållfam
och hittils ej belkrefvcn finger-fjuka, hvaruti fielfva

benet lika fom förfniälter X ¥,271. Omnägraoboteliga
Ben-rötor, XV, 280. #

Chymifke rfm:, omVitriolen, des generation, calcinering
och folution, m.m. famtom fpiritus, oleum, acidum
yitrioli, och huru deffe angripa metaller och andra ämnen:
afven om fpiritus nitri Glauberi, Ikedvatten etc. 11,49.
fortfattning afföregående rön famt om fal mirabile Glau-
beri, IV, 89. Rön, fomvifaikilnaden emellan Pott-
alka och foda, V II, 289. Rön och anmärkningar om
det flygtiga Alcalifka lliltet, VIII, 301. Nyttrön,an-
gående Gulls uplöfning i Ikedvatten, IX, 45-. Rön an-
gående Kalken, huru vida han iäter fig uplöfa ^f vatten

3 och
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och andra menftruis, famt huru vida kalk-vatten folverarl
eller prsecipiterar oljor, falter, nietaHer, huru vida
kalk kan bringas til fmåltning; at den finnes i Regno a-

nimali och minerali, men ej uti Vegetabili; huru vida var-

ma badens vatten innehafva nägon kalk; at kalk i vatten
uploft ej gar in i fockret och det ändrar, taft ån kalkvatten
brukades vid focker-tiiverkningen, hvilket dock ej år

oumgångligt, m. m. X, 133. huru Guld, folverat

i fpiritu Naphtas , ledan bemålte fpiritus evaporerat, an-
- fkutit i Cryftaller til et fött Guld-falt; famt om et af

Victril fpiritus , fammanbunden med mycken olja af

j^lcohol vini och med Vinftens-falt, producerat Artifi-

cielt falt-petter, X, 270 Fullftåndig hiftoria om Sala^

moniakens natur och råtta tilverknuig i Egyp^e^, med
anmärkningar öfver Ghymifternas hartils derom hy (te

meningar, XII, 241, 258, 267. angående gulds och
andra Metallers flcedningar, fe lS'^^?^^;?!^^. Rön med koks-
falt och des fyror, huru de til våga bringas, och huru de

förhälla (ig pä metaller, halfva metaller, famt i bland-

ning med andra falter, XIV, 295-. XV, ^3. Om
quick-filfrets Vegetation, XV, 25-8.

Citroner fkola conferveras , om man allenaft med lack

täpper det (iället, hvareft han varit få(lad vid ftjelken,

1^^,75-. Förefläs åfven andra fått til famma åndamäls

vinnande, IX, 76. Berberis-falt kan i mänga mal göra
famma tjenft, fem Citron-laft, X, 61,

Clavier och Cymbaler fe Mufik,

Climat y åc% befkafFenhet vid Nord-Gap, XI, 223. XIII>

232. XIV, 184, 317. Climaternas jåmförelfe,- hvad

köld och värma angä#, vid Nord-cap, Torne , Stock-

holm och Paris, i anledning afV attnens och djupa käl-

lares beftändiga vårmas grader , XIV, 317. DetSkan-
fka Glim^tets förmåner , XII> 318. itMeteorol. "ther-

mom.
Cochenll eller ConcionQll-fårgen ^

anmärkning derom,
XI, 63.

CochleiVOchConchce^ några omtalas, fom finnas i Norrige,

IX, 195.
Cobolt.^ lom gifver en fKÖn^bläfärg, funnen i Helfingland,

II, 24.6. En annan fynnerlig fårg-CobOlt belkrifves
' och
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och des cgcnflcapcr utforfkas genom atfkflliga rön, VII,
irp. Cobolt Keguli egenfkaper, XV, 45-. j'5'. 68.

Herr AlTeflor Brandt\m: aldraforft upråkt, at Cobolt
är eii verkelig half-metall, XIII, 273.

Coement , fe iitt,

Coraller^ Om ickc de åro Polype-bon? VII, 209. Co-
rall-våxt funnen päTenerifa, XI, 78. Rön om deras ge-
neration, deras invånare, polyperna, och i fynnerhet
om tvånne flags Coraller, Millepora och Madrepora,
XIII, 109.

Cubens fördubblande; det problemet har gifvit anledning til

krokuga liniers upfinnande, IX, 8z.

Cycloider ^ deras nytta i Urmakare-konften , II, 7. De-
ras generation

,
II, 122. XII, 39* $Q Mathematfk.

Dags-Uufet nedre 1 grufvor år ftarkarc , dl det år muHt
uppe i dagen; hvarfåre? II. 113.

/3/)5-/^zr , fom uthärda den håftigalte hetta, XIII, 260.

Jpfer-diglar, hvarfore de ej kunna nyttjas til Salinifka

flulfer, XV, 209. ^

Dikens nödvändighet i Åkrar , til förekommande afogrås
och Landthafra, XI, 319.

Dfopter lineal med tillåmpadt afvågnings inftrument IV,
189.

Djur-riket i gemen , famt des fordelningar
,
nyttan af

Djuréns kännedom, famt den veten{kapens oden, XII,
81. I, 423. Djur

^
Foglar

^ fifkar ^
Jnjecter.

Djur^ fyrfotade , några anmärkningar om dem , I, 424.
Deras fördelningar

, XII, 84. Om Renarna och deras

ljukdomar. I, 123, Märkvärdig befkrifning på Fjällmöf-

fen, eller de djur, fom afgemene man foregifvas nedkom*
ma utur fkyarna, 1, 326. Tankar om orfaken til famma
djurs flyttningar, och huru man deraf kan fe för

ut, huru näftkommande vinter (kal blifva, X, 14. Et
Americani{kt Djur af Björn -llägtet, noga befkrifvit,

VIII, 227. Manis, et Chinefilkt djur, väl belkrifvit,

X, 265-. Egyptiika Berg-rottan , 'befkr. XIII,
Uttrar, huru de kunna fångas lefvande och inråttas, at

D 4 upta-
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iiptaga öch hembära fifk til fin Herre, jåmtc några an-
jmårkningar om detta djurets lePnads-fätt , XIII, 139.
En Markatta befkrifvcs, och tillika meddelas artiga

anmärkningar om hela Ape-llågtet i gemen, XV, 210.
fe Bofkap.

Diur-fang , des befkaffenhet i Lands-Orterna bor beikrifvai,,

II, 13. fe rdf-faxar^
Dricka at confervera for farnad, i det kårilen inpackas

i fand-Iärar, I, 300. Dricka brygdt pä ikåfve-blandat
korn, gör den fom dricker, pä en ftund nåftan galen
och blind, II, 186 huru dricka kan tappas utur käl-

laren, utau at man behofver gä der In, IV, 169. dric-

ka utdunrtarfnarare ån vatten, VII, 168. Tunne-fvikor,
fom dlCuta lig lielfva fä fnart drickat är tappat, II, 77.

kallare Bryg^niw)^, -

Drif'hankar ^ fom "undfä fin värma afångor , 1, i^. fom
långe hälla värma, 11, 116.

Dnfhus for utlåndfka växter, huru dc böra tempereras
1, 18.

Z)r//>^/;^^, fattat {keda, XIII,
'Dumhe^ fom kunde fjunga, VI, 114*

Dunfter-j deras npftigande i luft-toma rum
,
genom fårfåk

,

bevifte, 1, 288 Rön, hvarigenom ätlkilliga Naturens
lagar, angående vattens och andra flytande materiers ut-

dunflining frambringas, VII, i, 145'. Om Ifens ut-

dunflning, Vill, :?,i4. Om Dunfters befkaffenhet och
orfaken til deras upftigande, Vill, z^i* Hiftorienom
de forfök och meningar^ fom i äldre och nyare tider fram-

fifvits, atlgäende flytande ämnens utdunftningoch orfa-

en dertil,lX, I. Dunftcrnas otroliga fpenftighet omta-
las, Vill, 25'!, 260. i^^hgor.

Van, längder kunna dermed mätas, dä ela vet ljudets-

häftighet, 11, 7;. V, 132. fe Ljud,
Dode^ nyttan af ärliga förtekningar pä deras jmtal, ål-

der och fjukdomar, XV, ^46,

jEM &ch Ftod^ des phaönomena, fädane fom de bllfvitob-

ferverade, uprepas, XlV, 161. de äldre naturkunni-

gas meningar om desorfaker, XIV, 24^. Nev^tous

grnndeliga forkhring derpä, XV ^,81, Ebb och flod |
for-
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fSrorfakl de« ryktbara Mael-fl:r6men pl Nöffka kuften,

hvilket tydeligen beviles, Xl, 175-. Obfervationer pä
Ebb och flod vid Nord^Cap^ XlV^ 170. Anledning
af Mäflc-väla och Svucku fjåll, at tro, det Ebb
flod i fordom tid gätt 6fver Fiållryggen, och fororfa-

kat der grufveliga omilårtningar , IV, 81, 179,

Eld^ fått at iTiåta des hettas grader, 1, fi, fe T^hermo--

met. Fattar ej iätteligen i trå, fom infupit tihickc*

ligen af nägot fal fixum, !, 15-5-, 163. XV, 2. kan
ej brinna utan luft, 11, 98. XV, 2. befordrar vader-
växling, 11, 99. Om rlla hittils bekante medel at

bruka til eld-flåckning vid elds-vädor, XV, i. An-
ftalter, fom borde göras 1 Stockholm och andra fläder,

til eldsvådors forekommande och dampande, XV, 13,

Eleäricitet^ Hiftorien, om de fårnämfta lagar och pha;-

nomena, fom hos denna kraften, til är 1745- varit

uptåckte, och af hvilka-? Vill, lör. Nya ron deruti,

fom gifva anledning til, err ny lag, Vill, 138. En -

befynnerlig håndclfe, fom (ig dermed tildragit, XV,
15-6. E)e6tricitetens verkan pä månnilkans kropp, at bo-
ta ätfkilliga fjukdomar och Krämpor, förfökt, XIII,

193, 305-, XIV, 137. XV, 157. %rS'

Ekmenter ^ hvad dermed förftäs, 1, 411. Deras ver-
kan och nyttiga tillämpning til mechani{ka verk, utftakad
genom förfok, reglor och uträkningar

, 1, 44. it eld
^

hatten ^ luft,

Ellipfen^ en ny egenfkap hos denna curva, Vill, 49»

Erygium^ en ort, behagelig at åta f^föm Sparis, hålfo- '

lam emot {körbiugg och ftenpaöion , växer pä Öland,

11, 189.

F.
Fallande kroppars rårelfe, I, 4Ö. 111, 1 69. XV, 84. Bt

problem aerom, VII, 73.

Fallande fot ^ fororfakas ofta deraf, at utflag pä fpåda
barns hufvud drifves in i blodet, genoiu hufvudets
tvättning \ kalt vatten, 111, 1^79.

Feftoners råtta fkapnad, IV, 333^

P i Fm
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Fett äf allahanda flag brukas i Americä at ftryka pl or-
mars bett, XlV, 192.

Fettma uptagen utur fjö-botten pä et ftålle i Finland,
fårfok om des natur och nytta, IV, i, 7»

Fifkar^ Anmärkningar horande til deras kännedom , XlU
84. Chinelillca Gull-och liifver- fliken oelkr. I, 403.
Fem-fingers fiiken,l,45'7Täng-laken,lX,37.Laxen,med
des varieteter, natur, parning och aiielfe, VI, 267. XII,
95*. 171^ 2Ö8. XiU, 134» ftrömming, til des arter,

natur och gän^ noga belkrefven, IX, 107. Simpan vår-

I?er ägg i fand-gropar , och ligger pä dem, fäfom en
fogel, IX, 115-. Bevis, at Ibmlige alar föda lefvande
vingar, XI, 194. Om Gäddans lek, XIV, 74. Sik,

des Arter, natur, gång och alftring^ XlV, ipy.^Skot-
fpiggen, XIV, 262.

Fijk mifter lin gyttje-fmak, om han väl Iköljes lefvaii^

de i falt vatten, XlV, 242.

Fifkerier; Oftron-filket T Ängeland, IV, 164. J Bohus-
Lähn, V, 129. ftrommings-filket i Norrbotten, IX,
107. Orfaker til fifkets minfkning i Norrige, IX,
iSf. Om Kor-fogelens tienft vid villa filkerier, famt
huru fifke hus mäga inrättas X, 190. Om filk kan
med en under vattnet brinnande lyckta inlockas i nå-

gon fifke-bragd, XI, 68. Utförlig beråttelfeom Lax-
fiflcet i de Norrlanlka älfvarna, XlI, 171, 260. Xlll,

11,93. Uttrar kunna tämjas och inrättas til fiike-

jagt, Xlll, 139. Sik-fifket i WeRer-Norrland, XIV,
200. fkot-fpiggs-filket, XlV, 263. Filke-katfors bäfta

ftållning, XIV, 273. Note-drägt, et Ikadeligt filke,

emedan det niedtager den fmä och omogna fifken,

XIV, 273. 278- Et nytt och lika ikadeligt fått al

fånga fmä filk vid ftrånderna i w^alTen, XV, 131. fe

Fjällen^ värä nordilka , lära 1 forna tider hafva varit 6f-

vervåxte med Ikog, IX, 77. Pä dem borde nu plan-

teras några nyttiga Trän och växter, fom fielfmante

växa pä andra ut^ånika rätt fä kalla fiäll: e. g. roda

Granen, Lärke-trå4et , Siberif!ca Ccdern, m, m. XV^
182. Norra moflevälä Fiäll i Öfterd^larna befkrifves,

IV, 81. Svucku-fjäll fammaledes, IV, 179. Janled-
ning
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iuig af de grufvcliga omftortningär , och forft^ringar^

fom deffetvånne liunåmde Fjåll fynas hafva' undergått,
år troligt, at vattnen i fordom tid ftätt fä högt, at£bb
och Flod förorfakat deffa omftortningär.

flott-broar Q'ivtx ftrömar, på pärabolifkafpånnbogar , be-

(krifvas, IV, 13. P^lott-holmar, fom vilTa tider flyta

upp och åter fjunka under vattnet, Xll, 76.

Flyg-faud^ fåftes mW fand-hafras plantering
,

II, 186.

Flas-gräfets nytta t!l godfel och for fvin, IX, 190. åf*

ven at föda annan fioikap
,
VIII, 78.

Flackar^ blå på gton fårg, kunna uttagas ur klåden och
fidentyger, med klarnad .ftark lut af Biörk-afka, men
ånnu båttre med Potafka eller fal tartari, VIII, 77,

Foglar\ hiftorien om Foglarnas kännedom eller Ornitho-
logien, famt om deras fördelningar och allmänna egen-

fkaper, XII, i6t. Befkrifn. pä Picus pedibus Trida-

ftylis
,

I, 222. fno-fparfven , med vackra Anmärknin-
gar, angående foglarnas råttafte fkilje-mårken ,

I, 368.

Göken låter fådesärian utkläcka fina ägg, blir aldrig hök

,

II, 70. Rakel-hanar, et flags Ikogsfogel, fom fram-

^
altiras af Orr- hannarnas parning med Kader -hönor,
nägra kåRiie-teken pä defla foglar, V, 181. Storm-
väders fogelen beikrifves , VI

, 93. han bebådar
ej ftorm, X, 70. Tättingar och gra iparfvar at utöda,
VI, 1^3. Anmårkn. om nägra fjö-foglar, fom följa

ftrömmings (kockarna, IX, 117. Fiytte-foglar , af

deras tidigare flyttning, ån vanligt, kan man flut-a til tidi-

gare var eller höft, och tvärt om, X, tO) i)8. Kör-
fogelen, des tjänftvid fifkcrier^ X, 190. fommar-gu-
lingen, cn Ampelis, befkr. XI, 127. Fringtila^ en
Jndianfk fparf, XI, £78. Orrarnas foda, och huru vi-

da de med någon fördel kunna göras hemtamde, at bru-

kafäfomhöns, XI, 131. Egyptifka Berg-falken, Xll,

196. Labben, enfjöfogel, roliga anm. om honom,
XlV, 261.

Folkets myckenhet är et lands ftyrka och et hielpe- medel
til des hushållnings upkomft, 1, 340. Xl, 264. XV, 161.

mråkning pä invänarens antal iSverige,lV, 227. V, 62.

Folkmyckenheten af alla älldrar i Perno focken i Finland,

XI,
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XI, 26f. Huru folkmängden kan bequamhga utrönas
genom fårtekniiigar pä födda och döda, XV, 16:^.241.

Fojler^ fom en huftru hy (le i (it Hf 13 är, berättelfe om
orfaken der til, huru hennes tilftänd varit pä dgn tiden,

och huru hon blcf hulpen, V, 102. 183. Atfkilliga

dylika exempel anföras utur andra Auäorer, V, 103.
186. Et annat, fom en qvinna ment fig hafva burit i tu

ar, och huru hon vardt hulpen^ \MH, 70. om en hinna
pd fofters och nyfödda barns ögoi^ fom nyligen blifvit

iiptåckt, hvilken af (ig lielfgar bärt; Anmärkningar om
Forfynens Ikickelfc dervid, IX, 202.

den fvenfkäs förhällande emot de utlånflca, 1, 216.
fe m^tt,

Friélhn^ huru den bör tagas 1 akt vid Mechanilka verk
,

II, i^f. Theorem, angående rörelfer utföre ftupan-
ae planer, i anfeende til friftion, med tilåmpning til

ftup-rånnorfor hvatmhiul, IV, 125*.

frö/?, huru fåden deraf tager (kåda i de norra orterna,

III, 264. XI, 46. Förlök at pä nägot lätt förekomma
des {kadeliga verkan

, genom fkogcns undanrymande
nårmaft omkring gärdet, pä det vädret mä fritt fä fpela

derofver, och de kalla dimbor ej ftanna öfver äkeren,

XI, 68.

Frdken-gräfet
^
god föda för fvin, men bör gifvas med

föriigtighet ät annan Bofkap, III, 124.

Furn-^trad^ huru deras älder kan utrönas af faf-ringarnas

antal, i hvad jord-mon de hinna til ftörfta älder och du-

gelighet, i hvad älder de äro mogne til mafter och (tor-

värks trän , famt huru gamle de funnits i Finland
,
VII,

107, Furu har conferverat fig för röta i 1600. är,ua-

der vattnet ;
nyttig anledning der af tagen til tråverkes

conferverande, Vill, 290* Furu-rötter fundne i fjällen;

der nu för tiden inga fädana trän växa, IX, 77. fe TalL

Fvrfotor^ fördrifvas ur fifKC-dammar med falt, VII, 21Ö.

jF<^>, kunna i nödfall framfödas med häft-gödfel, med li-

tet päftrödtmiöl, och mä bättre deraf, än afgranris, 11,214.

De äta genra7'obaks-och fölblomme (tjelkar, XI, 71.

En fär-jQuka, förorfakadafmalkarihornen, VIII, i^i.

Stötte kräftelkal äro nytcige at gifva fären at förekomma
och botavattufoi:,XIIl,ij'8, Det råtta Gothländ(kaFärc-

gråfet
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rråfet,II,i84. De Spanfka faren trifvas bättre hår iRiket,

aii något annat färflag, IV, 276. fe Bofkap.^ gräs.

Fäderneslandet^ des känning mycket angeiågen; frågor

och anledningar til hvad Academien äibndar at blifva

underrättad onm, ifrån Lands-orterna, II, z.

finkols från, mogna fållan förda fommaren, man biöra

bringas til mognad pä (iiuinia fått fom kål och rofve-frön,

XIV, 321.
'

Färgerierna rörande ron och anmärkningar
;

Förtekning

pä farge-gräs, fom brukas pä Gotland och Öland ^ och
underrätteile huru de brukas: ibland dem Vadra^Madra^
Brunlkår,* Ängllcär,Vau, Ängeblad, Mjolonris, Vv^elde,

Sten-moflår etc. III, 20, förtektling på några andrain-

hemfka-fårge-gråSn och huru de brukas , fäfom til röd
farg, Gallium.» moilar, Albark; til blå, Vaccinium eller

blå-bår; til fvart, al
;
tiigrön, Senecio, brakved, ä-

kerhven; til gul, jåmna, Johannisblomfter, Thaliftrum,

Berberis etc/v I, 243, Hund-Ioka, Chserophyllum, til

gul fårg, VIII, 78. Angående Fårg-cobolt, IF, 245*.

Vll, 119. Svenfk kräpp eller Madra, til åkta röd färg,

huru och hvareft den borde planteras, VII, 281, Sibe-

rifk Veide, VIII, 58, Vackra anmårkningaf om Bre-
^ilie-fårgen ,

Purpura mineralis, Cochenni-lårgen, UI-
tramarine. Skarlakans, Safflor eller Saffrans, färgor af

kräpp, Madra, rödbetor, Sten-mofFar, m. m. XI, 6r.

Nägra färgande Jord-arter, XI, 19. At färga Caftor-

fvart kläde och andra Yllne- varor, med Mjölonris,
XIV, 123. Belkrifning pä en Violett färg af Sten-mof-
fa, XV, 69. Om Fårgornas Generation, fe Opik
Qch Strålar.

G.
GaliUm^ des flora fortjänftcr om^talas, IV, 125'. VIII,

7. IX, 241. X, 9, 82. XIV, 247.
Gahieja^ tcZink,
Garfvare-havk

^
glfver god värma 1 drif-bänkar, II; 115*.

Qemma ^ med okända Charaéterer X, I5'9.

Geographie'^ Grundar fig hel och hällen pä Aflronomie,
^^des upkomft och tilvåxt til närvarande tid, X, i.

hit hörer alt hvad om Jordens ftorlek och ikapnad år

ftrif- ^
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IkriTvit. Se Aftronöme. Longituden af Köpenhamn
Welter om Upfala Obfervatorii Meridian, II, 167. Lon-
gituden af ön Bourbon uti Indiflca hafvet, III, 241.Om de fårändringar Svenika Geographien fynes hafva
undergätt genom vattnens forminfkning , få i Öfterfjon
fom Wefterhafver, IV, 33. Longituden af Torne Itad

Öfter om Upfala Meridian, IV, 15-3. Götheborgs Geo-
graphifka belägenhet, beftåmd genom Altronomifka Ob-
fervationer, IX, 296. Atlkilliga orters Pol-hogder,
emellan Torne och Wardhus, X, 95-. Pol-högder
obferverade pä åtfkilliga dillen, längs vid V^eftra ftran-

denafbomiflca viken, XI, 15'!. Pol-h6gd«r pä atlkil-

liga ftållen inom Po^ci^rkelen
,
XI, 218. Berättelfe

om de Wefter Norrländfka ålfvamas urfprung, tilvaxt,

gäng öi)ch ofriga omftändigheter
, 'YÄl, 11. Nägra

uddars, holmars och grunds berägeuhet uti Nylåndita
(karen, XII, 292. Belkritning med (ituations Chartapä
nägra oar omkring Malllromen pä Norfka kuften, fiimt

deras belägenhet til fafta landet, XI, 171. Geographi-^
{ka längden af nägra orter inom Pol-cirkelen

, XIII,
228. Abo flads Geographifka belägenhet, fä til longi-

tud fom latitud
,

uttagen genom obfervationcr
, Xl\%

2.66. Hernofands llads belägenhet h*kaledes
, XV, 70.

Longituden af Caput Bonx ipei bevifes vara allenaft tf
minut i tidÖfter om Stockholms Obfervatorii Meridian
XV, ^6.

Geographijkt Inilrument , et nytt och vid många tilfallen,

i fynnerhet pä refor , st bruka til Pol-högders tagan-

de, och andra fä horixontala fom verticala vinklar-,

XI, 26.

Geographifka mätningar ofver Landsorterna, deras ftora

nytta , och prof af den nu i Finldnd arbetande Geogra-
phifka Commiffionens förehafvande och utråttning, A.I,

^5-7-

Geometrie ; Theorem , at hvar och en uti en cirkel in-

Ikrefven råt-linifk figur har .den ftörfta area, fom kan
inneflutas inom famma fidor, II, 136. Påminnelfcr
och tiilågning til famma Theorem, III, 141. Gon-

• ftruäion af et Quadrilaterum , hvars fidor åro gifne,

fädant at der omkring kan updragas en cirkel, IV, 31 3*

Pro-
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Problem , ät finna kämfte vågen emellan trenne orter,

VI, 149. Bevis, at Diagonalerna uti et i en cirkel in-

fkrifvit eller omlkrifvit Quadrilaterum, Mrti hvar annan
alla i en punéi:, VI, 221. En ny egenikap hos Ellipferi,

VIII, 46 Afhandling om Trajedorier, IX, 15-. Hi-
ftorieti omGeometriaSubiimior i gemen, famt om kro-

kuga linier och Trajcåorier i fynnerhet, IX, 81.

Problem at finna en krok-linia, fom ätertbrer en Ijus-

fträle, efter tvånne reflexioner, til des iirfprung, X,
28) . Theor. Gcometr. Phyficum, om opningeus {kap-

nad efter en fprungen Mina, X, 306. Handgrep at fin-

"^a tvånne Medias proportionales
,
XI, 44. Goteiii

Theorem om Cirkelen, nägra der under hörande hån-

delfer fårfkildt bevifte, XI, '832. Prof af Geometriens
tillämpning til grufvc-bygnader, XII, 60. Demonftra-
tion pä en Geometriik conftruétion, fom ftöder fig på
theorien om Cycloider och Epicycloider, hvilken hår

förklaras, XI, 39. Jåmforelfe emellan hyperbola a^qui-

latera och Cirkelen
,
XII, 297. Om Geometri/ka Aber-

rationer, förklarade med nägra Problemer, XIV, 126.

Getter , af hvilkas här kamel-garn fpinnes , kunna fram-
alftras tillika godhet med de Natolilka, genom Natolifka

bockars parning med Sven Ika Getter, uti andra el ler tre-

dje Generationen, IV, 278.

Ciftermäle?2s förhällande emot folk-hopen I et Land, pro-
portion af de giftas antal til de ogifte

, XV, 24 j-, 249.
Mäng-gifte ftrider emot Naturens ordning, XV, 25-0.

C?/px,; Gips-brotten i Frankrike befkrifvas , och anlednin-

gar gifvas til detta hittils i Sverige ej ännu fundna nyt-
tiga åmnes efterfökande VI, 270, Gips innehåller ej

enjord, fom genom bränning göres cauftik fäfom oflåkt

kalk, hvarföre han ock icke eftervefcerar med fyror,

X, 15' 5". Rön om Gipfens natur och fammanfåttning
famt des fåkrafte kånnemårken, XIV, 44. Gipfens grund-
ämnen, och huru han i elden gör mörkt glas til hvitt,

XIV, 223. ; ^

Glajfur Gull-farg och andra {köna fargor pä Porceh*ne,
huru den tilredes

,
VIII, 68.

Grader ; Tabeller pä alla bäde latituds och longituds ftorlek

pä Jordklotet, uti Svenika, famnar, efter nyafte matnin-

gar
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gar pä Jordens ftorlek, II, 262. fe Aflr. Vågande
latituds grader pä Sj6-Cartor, IX, 312. io. Navigation.

Gran\ huru och pä hvad tid des frön bora famlas och plan-
teras, IX, 264. huru mänga llag af granen hos ofs
Taxa, och til hvad verke eller arbete hvart^-flag år dage-
ligt, I, 345-. Den röda granen, et mycket nyttigt tråd,

fom växer vildt pä de utlåndllca fjällen, borde plante-
ras pä värn, XV, 184. Gran-men ej tall-Kåda börawyttjas
til hartz-kokning, och huru famma käda famlas, XV,
96. Gran-ris kan i nödfall tjåna til Boikaps-foder, L
461. I norra America brygges godt dricka på granris*

XII, 190.

Gråvitas fpecifica af äcfKilliga materier , I fynncrhet mlne*
ralier, anföres, V, 28» kunfkapen om Metallernas
grav. fpec. är nyttig at pröfva deras finhet, V, 219,
Spanmäls fpecifica tyiagd emot vattnet och kärnans emot
ikalet anföras ungefärligen, men behöfde närmare utrö-

nas, XIV, 228.

Groda funnen lefvande in uti et hårdt ft^nbårg pä Goth-
land

,
II, 248.

Grufvor och grufve-brytning; Utförlig berättclfe ochbc-
flcrifning om öen-kols grufvorna i Anglaod, deras be-

lägenhet, ftrykning, affkårningar , bearbetning, och
alt hvad fom hörer til kunlkapen der om ,

I, 99. 224, ,

315-. 379. 45'o. I fynnerhet om ftenkols bären, fom
tjänar at upföka rten-kol och andra mineralier .

I, 224.

ätfkiiliga anmärkningar om Nybro jfträck-^ftens grufva

päGothland, II, Valk-ler^^grufvornas beikaffen-

het i Ängland, III, 10. Handöls Telg-ftens brott i

Jemtland. III, 199. Qvekne Koppar-grufvor i Nor*-

rige, nägra anm. der om, i fynnerhet om des férgifti^

ga ängor,fom hindra arbetet, IV, ia.9. Reglor, angäen-'

de Malm-ftrek, gruiVors brytning och underbyggnad,
VI, 29. Anmiårknmgar om Gull-^gängarna vid Adel-<

fors Gul l-grufvor i Smälen, VI, 117. Problem, sit

nedflä et fchacht ien grufva til en fådan ort, hvar ifraii

man fedan kan komma kärtafte vägen til tre andra rum -

neder 1 berget
, VI, 149. Gips-ftens brottens belägen-

het vid Mont-martre i Frankrike, VI, 279. Sått at

finna ftenkols fiotfers hufvud-ftrykande och ftupning,

VIII.

/
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VIII, 149. R6n om Qvarts gångarna i ÄdelforsGull-

griifvor, och hura de kunna upfökas , dä de af klyfter

blifva aOkurne^ tillika med reglor igeincn, huruaflkur-

na gängar kunna åter iipfökas v XII, 42, 45-. Prof af

Geometriens tilämpning til grafve-byggnader, XII, öo.

Vnderfökning om rätta och fördelaktlgafte ilåUningea

af Sch.acht-ftånger uti grufvor, XII^,9i.. S^^J^Ul^^r^
Mineralier^ Barg^ f^^däer-^V^xlif^g

^
Ang&r.

CrJéJrg-i Ivånnmg, nödig för Malm-letare, I, 198.

Gras-^Jlag; Fraken-gräfets nytra at föda fvin, och huru
det famlas, III, 124. Nägra nyttiga grås-arter. fom
växa pä Gotland, i fynnerhet det férträöciiga Fär-grä-
fec, Poa, 11,184, Befkrifning pä Gotlåndlka Sältings*

gräftt, hvarafBoikap fa öfvermättan vål trifve^s, II1,{4Ö.

Om Svenlka hå|-fröet, des fäning, Ikötfel och nytta, h var-
vid ock upråknas nägra tilförene bekanta hö-frön ^ fä-

fom af Saint f^in , Lucerne, tre flags klöfver, m. m-
/ hvilka fäfom utUndfke, gä fnart ut och ej äro fä för-

delaktige, fom detta Svenfka, III, i9i„ ^Éeråttelft om
Hede-gräfet och des nytta, V. 170. Atlkilliga gräs-
flag, Ibm växa pä bättre och fämre ångar, ¥1,^^206.

Nägra goda gräs- flag, fäfom hafre^gråfet , Fdiluca pe-
rennis, hvete-gräfet

,
ång-fvingel, pip-hven, Meiica

Siberica, in. ni. VIII, 60. Tåt-gråfet, hvarmed Norr-
Janning^^na tillaga im fil -mjölk, X, 11. Sé Jf^gr
Örter f

Gräshoppor^ ftufvas ån i dag och åtas afÖfterlänningar,
XIII, 76.

^

Gron-Jlen^ fom pä fomliga ftällen brukar til jlrri fmåltnlngdr
gor ej godt järn , XV, 292,.

Cull^ det vanliga, bevifes kunna uplöfas i (ked-vattew,

IX, 4f . Pä huru mänga lått det Ik^das eller renfäs i-

frän andra Metaller, fom åro dermed blandade, berät-

tas omfländeligeno med vackra anmärkningar, XIII,
24T*XIV,5'. Ett nytt fatt atfkedaguU, hvars fördelaktig-

het för de vanliga uträknas , XIII, 128. huru Gulls
fmidighet minlkas och äterftälles, XIV, 10. des för-
hällande i köks-falts fyror, genom mänga rön, XIV,
503. um des uplöljiing i Aqva Regis, da det blandadt

B ' med
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med a»dra metaller och halfvä metaller;, XV, 60^ Små-
låndfkaguU-Srufvan

,
kGrufvor,

Gully det hvita, eljeft af Spaniorerna kalladt Platina del

Pinto, en nyligen i America upfunnen ådel och gull måft
liknande metall

;
åtfkillige anftålde prof at utröna des

natur och egenikaper, XIII, 269.

Gardes-gärdar^ lefvande, planteras af Pil; (attet och nyttan,

I, 332. Gärdes-gärdar fatte ned uti och långs efter di-

ken vid åkrarna , förekomma at ej fnö - drifvor fä (kå-

da fäden om vären, XI, 318.

G//?, pä hvad fått han anfenl igen kan fårökas, VIII, 310.
fått at långe confervera honom, XIV, 1^7.

Godfel pä äker och ång, frågor derom, I, 92. des be-'

fparning genom fänings-machinen, 1,469. Des förök-
ning genom allehanda rafk

,
utlutadafka, tång, m. m.

II, 141, 208. om nödvändigheten afgödfelens famlan-
de i Städerna, III, 2yo. Gödfel-högar böra vara takte

för fol-hettan, VII, 15*3^ fått at öka gödfel genom til-

hopa förd torf, tufvor, odugclig halm, fkämdt hö, myr-
jord och andra dylika åranen, fom fä ligga under et

Ikjul at brinna tilhopa, IX, 14^. Samma Utt brukas
åfven i Norrige, JX, 201. Hafs-täng, når den förft fatt

brfnna, blir fkön gödfel, IX, 190. Om råtta tiden til

gödfelens utförande, VIII, 308. IX, 26. gödfel, fom
ej år väl brunnen, gör föga gagn pä åkrarna, XV, 114,
fe äker^ ang.

H.
Hafra^ det fadets nytta, til ängars förbättring, III, 32»

den vilda eller fä kallade Landt-hafran , hvartil den kan
nyttjas, och huru den kan utrotas utur åkrarna, X, 187.

XI, 310. Den Ängelfka eller hvita hafrans förmoner
för den Svenfka, famt rön om des cultur, XI, 233.
fe äker.

Hafvets afFall för vilTa år, fått at utröna det, VIII, 142.

Anmärkningar om vattnets förminikande , fä iöfter-

Ijön fom Wefterhafvet , IV, 33 fkål mot och med
den fatfen, VIII, 142. IX, 76 ifi. X, 73, 1

5*8. XII,
219. När hafvet ftiger, faller Barometern vid Wäftra
kufterna af Öfterfjön, VIII, 144. hafs-vattnets lyfandc

i mörkret, XI, 183. XIV,8ö. Hagel
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Hagel at ovanlig ftorlek , V, 245'- Se MeteoroL

//<?/w2-f^/fe» i Skåne belkrifvas, VII, 249.

Handel^ mogna tankar om des befkafFenhet, fä framt han
fkal vara nyttig för det allmånna, I, 335-, Se Stader.

Harars och kaniners här böra ej bärtkaftas, utan fåljas* til

Hattmakare, II, 217.

Hartz^ om des tilverkning kärteligen, II, 212; men
mycket utförlig underråttelfe, XV, 94.

Hede-grafets nytta emot {kör-bjugg, lung-fot etc. IV .

308. V, 170.
* *•

Hjort-horH^Jickt fkal göra fafeitia nytta at utdraga gift

ur fir efter rafande djurs och Ormars bett, fom den ti
kallade Orm-ftenen, XV^ 79;

Hjul-fmörja af nåfver^olja^ II, 213.

f//ir/^/ , rön orrt de^ retdighet, XIV, fii.

Hiftoria Naturalism des öden ifrån åldre til nårvarande ti-

der ,
,hvar]ärf)te bevifes nödvändigheten af lyftematiffc

. ordning ud den Vetcnfkapen, Xl^ i6i. Des fördelnin-

gjir i tre Natitren^ Riken^ med deras grånfor och Ikilje-

mårken^ XI. 169. des nytta och oumgånglighet både uti

. allmSn och enikild hushällnihg grundeh*geB å daga lagd
och itiéd exempel ftyrkt^ 41 1. Prof deraf anföres pä
niänga andra flållen, fe Sten-Fdxi-och Diur-riket,

Hdnungs-^dagg ; frägor der otti , hvar pä Äcädemien begå-

rar på roa grundade fvar^ II, 80. rön 6m des fkadeli-^

ga verkan pä hufnla,^ VI, 236.

Hum^elgdrds fkötfcl, Väckrä rön och ärimårkhirigäf deröm'
famt underråttelfe, hurU der med förfares i Brunswig,
I, 168. Nägranyaförfök, V, 99. Vli 236. N^tt
och nhted fördel pröfvadt fåtf at anlåggä huiriifiel-gär ^

dar v med grärtenar i kuporna y omkring hvilka röttörni^

linda Kg, XV^ 32. . . . ,
,

ffuwmel-tdgors nytta ocK tilrednirig til gfofva våfnadler^

XI, 214. 2^7.

Humyaer-hiktt i Norrige
,
IX/ 19}. harikårt lefVÄaf ocK

dag utan mät ,^ ib.

Hus-curers nyttäv I, 267V öchftflighet^ VIII, i8i\ Sc
Médiéim^ slhirurgie.



Hushallmng'^ pathetifkt klagomal 6fver allniånna hushåll-
ningens flåtta til ftänd, I, 185-, 309, Hushälls v^^tenda-
pens angelägenhet at låras i Scholorna , II, 27. Des
upkomft grundar fig förnåmligaft pä Fådernes landets
kännedom til des belägenhet, naturliga fårmäner, alfter^

famt tilgäng pä nyttiga ämnen utur alla Naturens riken^

hvilken kännedom K. Vet. Academienfårnåmligafl: fatt

fig före at befordra
,

I, 411. II, i, 29. XI, löi^ 179.
St Handel ^ Landthruk

^
Hiji. Nat.

JF/W/, anmärkningar der om , I, 161. III, 235-. IV, 332»
Hvete^ forfok at förekomma kol-ax pä hvet-äkrarna

,
II,

2,36. Se Sdd^ f-panmäl ^ åkerbruk,

Hvit-ax pä korn och Räg, förorfakas til ftårre d?len af
infefter, XI, 179. XIII, 62. Sannolik anledning til

deras fårekommande pä Räg-Sådet, XIII, Ö4.
Hyttor^ Se Smältvdrk.

Jtidf-tyg^ deänklaupräknas, med fmä anmärkningar , VIL
218. Se Mechanik, .

Hdlfo-brun fä god fomSpa och Ebfomfåregifves vara fun*
nen i Wafterbotten, I, 247.

Hdrdning pä ågg-fmide I, 314. fe JiaL
Härdar \ hammarfmedjor , hnru de böra ftällas och hand-

teras, III, 136. runde och ovale åro de bäfta, VI, lo*

fc fmide.

Hdffier til Sädens torkande, grundade pä ftenar, IV, 5'7.

fe Rior,

Häftar födas i nodfall med gran-ris, I, 461 . Antimonium
crudum och oluttrad faltpetter tilredde och^pä förefkrif-

vit fått ingifne, bota och förekomma qvick-drag, qvarke
och andra häft-fjukdomar, famt bidraga, at hälla häftar

vid godt hull med mmdre foder; II, 25-7. häftars fke-

Ilande för vagnar at förekomma, VI, 22^. päfundat trå-

da med häftar utan buk-ok, IX, 141 häftar födas båt-

tre och Iparfaramare med fårllcildt bakadt och hår befkrif-

vit bröd, ån med hafra, XIV, 287. fåkert medel at

förekomma fpatt
,
öfverben, Flusgalla och Lejftenpä

häftar, X, 78.

Hdft-äynga^ far(k och litet praeparerad, är god näring

för Svin, VIII, 237. åfvea för kor, IX, 193^.
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HS-Mh det ratta Sven flca, 111, 194. Se gras.

Hons boia ej inftångas i tåpta och qvalmiga rum
, Xllj

. 79.

y-
Jack^iapuk ^ ft Mjolon-^ris.

^jagt^ der til år nödigt at kanna djurens art och lyrtnc, I,

Iglar^ fördrifyas utur fifke-dammar med Salt , VIU 2.16.

Ingerjara.^ Svenik, en rot fom växer i Finland och gör
famma gagn, Vill, 238.

Injeäcr^ fom belkrifvas , eller med några märkvärdiga
omftändigheter nämnas. Brömfar, fom lägga fina agg
uti Renars och annan Bofkaps härochlkin,atderutklåc-'

kas., hvilka pläga djuret och Mmma huden, 1, 121.

Smäfvarta Infcéler, fom fitta under barken på gamla
trän, och hoppa med Itjerten, 1,271 . Smä gra Infeäer, £bm
viftas under barken i fållfkap med de förra, och åro af
famma flag med dem, I, 276. Smä fvarta fom fit-

ta tufendetals tilhopa på vattnet, och hoppa fäfom
de förra, 279. Gra Infeäer fom fitta tilhopa med
de näft föregående fvarta på vattnet, ochåronägotftör-
re, 1, 284. FogcWufen eller et llags flott, kallad yf^-^-

tus avium
,
pedibus tertii paris mole monftrofis ^ af för^

underlig Ikapnad, I, 35-1. En fluga kallad Ichneumon
ater antcnms ramofis^ fom lägger fina ägg pä Fjäril mafkar
at af dem utkläckas, I, 464. Om myrorna, deras na-

turskön och hushållning, en märkvärdig afhandling, II,

37, Et Infeél:, fom lefver måft pä alla örter och trån,

utiethvittikum, afCicade-flågtet , II, 221. Grås-ma-
Ikens befkrifning och- förvandlingar , med nyttiga An-
märkningar, III, 40, 46. Et tilförene ej af nägon
Auctor befkrifvit Inieét, kallad Podura fufca glo^ofa niti^

da^Antennts /o;/p-/j etc. fom häller til pä aftuggna Vatten-
lura trä-bitar och pä marken liggande qviftar, IV, 296,
Et infe(ä af nytt llägte kalladt Phyfapus^ fom har fit

tilhåll pa^ene-buflcar. V, i. Vägg- lösf^ förfök at dö-
da och fördrifva dem ifrån hus och meubler, VI, 18,

179. V, 285-. IX, 19)% Om filkes mafkarna, deras

förvandlingar, krämpor, ans, m- m. VII, 83, if?*

E 3 Oin
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Om de mafkar, fom fårtåra famt fkåmma Xpänmalcn i

Magafiner, deras beikrifning jåmte aaledning at för-

drifva dem mtd fvafvcl-rök pä viflTa tider, VII, 47.
Lys-e!ler Lykte-mafken ifrån China, VII, 60, 6f. £n
lållfam Phryganea, funnea 1 Moldavien , VIII, 176.

Smä djur fom lefva i vattiiet, hvillja propagera fit.flågte

liådan fäfom Polyperne, genom u^fkott, VIII, xo^\

Anmärkningar om krabbor, IX, 19-3» peflcrifningar

pl en Svänfk och Chineflik Fjårii, med nya Anr
märkningar om Fjärilar i gemen , deras yirigar, Mou-
ftadier, dubbla fnyte, and^-häl, Linigeröpningar och
luftrör, m.rn.lX, 2.08. Lefv^i]de Inleder och maikar

iifundne ofyan pä en djup fno om vinteren, X7 75'- Léf-
maikar pä Vild-apel, Bok oeh Törne, rned der^s för-

handlingar , X, 130. pe Infc|ler upt^knas , fom Ika-

da faden
, antingen pä äkrarn^ eller fedan hpn koipinit

i hus, och i fynnerhet belkrifyes en fluga, fom lägger

fina agjT uti kprn-holfan pä akren, hyäraf blifyei: en
ii^afk, fom förtager kärnan oph (t?rorfakar flå-korn,
med flera artiga anrnårkningar 6rn nyttan Infeé^er-

nas kännedom, XI, 179. Skjut-flugJin, enCicindela,

./. fom Iki-åmer fin; fiende qch förföljare, ei^ Carabus, med
' fkott och fm^Ilar g^nom b?tk-åndaii, X!, 2.90. Sikt-

• biet befkrifves
^ XU, 5-6. L'a-lufen,et^oophyton,Xll,

.

• '|8v. Jord-I nfeéter, ftifom tlugvi-maikar, Torn-dyflnr,

fpindlar et:G. forp genom ftol-gangen dqde framkommit
pr cnrnännifka, X^Ht Hyit-ax Maiken, fom

• fqrortäk^r flårre delen af hvitijaxeiipä Räg-äkrarna, des

f^ifforia och huru des ävärkan formo4eligen ftode atfö-

rekQmma, XHl^ é2>.
'

Karrboire Fjärillen, Xlll, 66,

Om de öfteil^n^lka gräshopporna, fom, de^ tjäna til

>ni^t fot månniikor, Xlll, 76; Etlnfe^t, fom gorftor

ftad^ p| B^frr.%ogarn^ i IS^- Malk-
• Jffiqnet.* et nyligeiV uptäkt och for des lefnads art märk-
- Tirdigt k/äk > hefkrifves til alla des. förvandlingar, XilU

iSp, z^/. Afptf]årilen XI V, 278. Fel^ing^n eller

• fkogstlufen,^ fom' ar til fä gnifvelig myckenhet i N^or-

-; ' r^ Anp^erica^, och gor fä Hor fkada, XV, 19- Y^gg-
fmeden, fom plägar knäppa i Trä-hus-yåggar ,

XV^
152.

c
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JardeH^ om des ftorlek , fe Afiron. Geogr^ På iiägra fam-
nars djup neder i Jorden år nåftan altid lika kallt, X,
174. XIV/3T4.

Jord bäfningari^ en i Norrige, d. 7. Febr. 1745'. VIII,

233. En i Ångermanland, d. 12. Mart. 1748. IX,
- 15-4. Trenne i Wefter-Norrland , XI, ifS Några
der fammaftådcs, med befynnerliga omftåndigheter,
blixt och fmällar, fåfom a(kc-dunder, faft det var vin-

ter-rid
, jämte Anmärkningar och tankar om deras or-

fak och gemenfkap med Eleétrifka kraften, XIV, 67.
Et Jord-kaft, fom tildragit fig i Wermland, IX, 238»
Artificiela jordbåfningar med jårn-filfpån, viäril-olja

och vatten, 1, 390.
Jord-arter tjänlige til fårgerier, XI, 19, til Rit-pennor,

Xl, 21. Jord-moner, hura mänga llag, och huru de
båra valjas för växter, ], 8. Jårn-haltiga Jord-arter,
XV,^283.

Jord-bar^ befkrifniug på den Ängelfka, 1, 224,

Zf, huru det gar til med is-låggningcn i de Norrlåndfka
ålfvarna, Xll, 27. Ifensutdunftning utrönt, Vill, 224.
Anmärkningar om Is-hafvets ftrander, Xl, 223.

/^-^i//^r^; de Ryfke, med förbättring, VII, 89, 94. Hvad
fom bör i akt tagas vid iskällares anläggning och bygg-
nad , VII, 206. Is-källare hvälfd med grofva fmedje-
kohl, fom äro lätte, icke lätteligen ruttna eller taga fyra

til iig, VII, fe Källare.

Jdrn^ det Svenfkas, befynnerligen Öregrunds Järnets du*
gclighet fram för alla utländfka, til fin-fmidc. I, 25-0.

Klagan öfver förfumelighet i järnets förädling. I, 309.
Anmärkningar vid järnberedningen här i Sverige, hva-
reft äfven handlas om Osmunds, Tylka, Valonika och
Lathunds-fmidet, med deras ätfkillnad, II, 30. Om
hammar -fmcds härdar, Tack-järns fmältningar och
Sulu-fmidet, III, 136. Nägot om roft-bruket. Mas-
ugnar, järnhärdar

,
VI, s. Öm Tack-järns bläfningar

famt minder-cller öfverbrukning ,
hytt-lagare eiriellan,

X, 23, 196. Om formans ftållning til Sulu-fmältnin-

gar. X, 183. Märkvärdiga rön, om järnets förhäl-

lande i blandning med andra ämnen , famt om Kall-^

och rödbråkt järns egenlkaper, orfaker och förbättring.

E 4 VII,
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VII, 1^0. Xll, 20f. Fårfok med ttmie jårn-malms
' arter, aII^22Ö, Huro järn iiplofes i fpiritu Salis, XIV,

3P9v. Uti Aqua Regis, XV, 62. Ron om Jårnhal-
tiga ften^och jord-arter, XV, 283, Se StäL

[Jdrn^bleeks tak förv^ras bäft för roft genom Hn-olje fer*

.

'

niffa, I, 78.

K.
^ Kakel-ugnar med flera bottnår , at få tiiyckét mer upfän'-

' ga och qvarhälla värman, I. 71. Et nytt påfund af
värmande Kakel-ugnar, II, 270.

Kalk^ förlorar af lin kraft, om han ligp;er långe flackt,
' famt torkas längfamt i murar, hvaraf blifva ofunde och

föktige mm, IX, 97, Rön om des namr och förhäl-

c lande med andra kroppar
, X, 133. Kalk blandad i ne-

fädes hvetet, ikal förekomma Kohl-a^C , II, 237. Kalk-
vatten utdunftar llarkare åa rent vatten, VII, 162.

: KaIk~hrdfSf$er^er
;

päminnelfer til deras förbättring., Tam.t

I beråttelfe om Kalkbruken i Tyftlar^d, I, ^09, Kalk-
brånningen pä KinnakuUe, VIII, 5-5^, Befkrifning ofver
Kalk-upnarna i Angland och Frankrike, 1X5 96.

. Ka?f^^e-mane^^ itt;, Symi^^ jåmfördt med de utlånd&a,

. Vlilj 27Q.
* K^ji^lmgde-rs proportion e|no( laddningen i Skjut-geyår,. .

II, 107. Kajl-ntuchif^ey \^ Sdd,

^Kaifor m fm%^ fiflc, deras rättafte ftäilnmg, XIV, 48.
- Kimrak^ huru och bvar af den bråimes, XV, 106.

^inna-hillc
^
aftagen 1 profil, famt til des yttr^ och inra

väfende b€(kref\^en , VIII.
at bruka til Kållare-hval ffaOit til Slufs-byggnader

och mnrmiig nnder vatten, tilredt af ler, afka, fand
och tjår^ eli^r Jiu-olja, uti yifs proportion blandade,

III^

JLokhett %aiten kan ej med någoii eld bringas at antaga
Itorre grad af hetta, än det har dä det börjar koka : der-

1 igeaom uttages kok-pauclaipä Thermometrar,!!!, 174.

Köl til fmide och brånfie, af niofla och torf , II, 2if.
' / 24f . ]iOl'mjöl blandadt i Tjära gör at hon bättre få-

fler % pä bräde -t^ech fpän-' tak, IIL ^07, JCol-milors
ref-



rcfning, Xi, Kållare^hvalfäf fmedje-kol, VIII,

Kop^^r^\\\xi\x mycket deraf ungefärligen uparbetens til Mef-
fing äriigen i Sverige, II, 247. Kopparmalmers Kalt-

toihiings och Smältnings procefTer förbåttrade, IV, 2^7.

Koppar tilverluiingen i Falun nu for tiden, jämförd med
forna tiders, IV, 2)-'8. Koppar-malm funnen, fom
fyntes Vara Zink-blandad, VI, 96, Anledning til kbp-

par-fmältningarnas förbättring, VI, 9. Huru^vida kalk

är tjänlig uti rä-koppar tilvärkningen,i{lälletf6r Quartx,

X, J4f . Huru koppar (kedas eller renfas ifrän bland-

ning af andra Metaller, XIV, 6. Om koppar uplöfes

af Salt-fyror , XIV, 308. Uti Aqua Regis, XV, 60.

JLopfar-tak ^
päminnclfe om tvånué fel , fom dervid plå-

^

ga begäs. I, 15-7.

*jC<?rX'-/r/, Gylindraf deraf gjorde och pävisftfått ftitiman^

häftade och biindne under bröriet, kunde brukas fäfom
jforfigtighets medel af dem, foi^i,npdgas väga (ig i fara

pä fjö eller is, XV, 238.

iKör;?, mognar iWeftcrbottenpäöodygn, 1, 21. huru detta

biä-korn bor ikötas 1 de födra orter, läres genom
fårfök, 111, 102. Orfaken til Slo-korn är et Infeft,

XI, 179. Otri himmels-kornets fkotfel och nytta, X,
5*0, 57. XI, 256 Se Aker^ Såd^ SfanmåL

Hors-trolig et hafs-kräk, gör ilor {kada pä fifk och Oft-t

ron, IX, 194.
Krabbor ^ de ilarkafte djur, i proportion emot deras ftorr

lek, IX, 193.
Kratiy it Mechanik' '

^
Kräpp ^ den Svenflca, VII, 2S1; Se FärgerUr.
iirut^ fatt at protva krut, och jämföreUe emellan Svenfkt
och utlåndikt; hyaraf fes, at Sverige kunde fälja bättre

krut för bättre köp , än andra folkflag, och at vi der-

med kunde drifva en bätande handel
, 1, 38. Phyffika

Orfaken til krutets underbara verkan, och hvarföre det

vidBomb-kaftningej verkar i proportion afdes mycken-
l^et, 11, loi. Jämför 111, 63, Krut-förfök genom prof-

ikott^underfökas, 111, lyi. Hvad förändring krut un--

dergätt, fom legat 160 är på Saitfjö-bottnen, IV. 15-9.

Krut af ärtificielt Salt-petter, X, 274* Sått at genom för-
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fok finna råtta krut-laddningen i Minor,X,^oz. Krutets
verkan yid Minprs fprängning, X, 306. Se Skjut-

Krigs rrvetenjkapen rörande handlingar; Bomb-kaftning

,

11, iQi. 111, 72. Mörfares råtta fkapnad, 111, 272. Lä-
gers och förhuggningars befåftande, IV, 232. Väder-
växlings Machiners nytta i Fålt och vid belägringar,

b^fynnerligcn i Minor, V, Problem, at finna
^^.hogden af en Travers , fom fkal betacka en til längd
"pch läge gtfven Fåftnings«linia forfkott i Ricochetifrän

, et gifvit ftålle^ XV, 4^. Krfit.

Krum^holtfcr arbete, en flags grufve-brytning , omtalas

1], 244'
Krdklinge Socken i Nerike bqlkrifves rått vackert,XV,i09.

Kulor ^ orfaken til deras mer och mindre häftighet, famt
motiländ i luften. 111, 62. Gvitne jSrn kulor, fom
legat ijo. är pä ^ö-bottnen, huru de befunnits, IV,

Kumin fortjånÄr at planteras och ikötas af Landt- hus-

hållare, 11, 213. Utförlig underråttclfe om kumin-
hagars anlångning, V, 233.

Kykiinzar ^ huru de utkläckas i ugnar i Egypten, I, 33.
förfök der med, gjorde här i Sverige, lÄ, 25-1.

Kal^ huru han i Norrige conferveras för froft öfver

^ vinteren, IX, 1S9, När han fry (er pä marken om
""

höften och det ej liknar fig mera til blidt väder, kan

han uptagas frufen och läggas i vatten atköld-^ikjuta,hvar

af han ej iklmrnes, XH, 74.

Kad^e-figurers nytta, lil, 117. De ratliniikä til brutna

Tak, de krok-Hniile til hvalf, IV, 313. VliJ, 292.

^ Deras conft:ru6l:ioner , IV, 315, 321.

'l^allare^ huiu och hvareft de haft anläggas , 111, 234. Om
de äro y;oda. hälla lika varmt vinter och fommar, X,
I "74. fe Is-Aållarg.

Mdilor med falt vatten, fundne i Öft^rbotten ^ 111, 187.

Om källors urfprung, IX. 3.

Khfia hos djuren, hvaruti den beftär , och hvilka delar

i männifkans kropp äro dernied begäfvade, XIV, 14.

Kol af et gammalt Fartyg funuen pä landet, långt ifrän

fjön, X, if8.
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Kold^ des verkan pa trå-ftånger och tnetaller, 1, 36,
- 429. P| ftukHrån , 1, 94. ovanligt ftark i Jan, IVJä^

iiad, är J74iy 11, 6f, Aniigtet förvaras for kpld om
vintercn^ om det fnnorjes |ried talg, 11, 279. huri*

köld fk^dar fäden, och fprflag at förekomma fadant,

JU, 263. XI, 46. 68. Den Härkalle köld, fpm varit

obfervcradi Uplala, XV-, 176. S,tMeteQrql.

Koln&r^ de Brabantidce MåU-och tork-hufen befkr, II,

121. Kolna och Ria tilfamman, 5^1, 148. Ännu en
. kölna, fom tillika år inrätcad til Ria, mält-och tork-hus,

fåker tor elds Vada, XJ^II? I^^-»

Lac^a^ cn {lags kad^, fom fatflUs af myrqr i Indien, II,

47. ;

'

•

'

^'^

^i^fv^ , af ätfkilliga cptppofitioner , VUI, 77.
'LacrtjZj depSpafilka, des plantering lyckas i Sverige, V,

Lampor^ brul^ellge i Bohus-Lahn, uti hyilkai i ftallet for
olj^ brukas lefver af ät(klllig^ fiftar, pä yisft fått praspa-

rcrad; och för ygnliga yekar, ^ndr^ gjorde af ej flags

finfåf, fpm åro båttre, IV^ 139»
Lana Philofaphica^ hvar af den producerc|S, XV, 208/^

Landsrortn
-t
deras atfkilliga hushållning, förmouer och

brifter, narings-fått, leder pch ofe^er böra kannas; nyt-
tiga anledningar om alt {i^^^d fom fortjånar efterfrågas

uti Landt-beflcrifningar
, II, 1-^30, LandtmateriCom-

miffionens nyttiga gpromll i Fin^qd, m^d et vackert
prof af befkrifning pä Perno locken, XI, 2.f7.

Landt-Jkotf^l i gemen
^ och huru JC. Vet. Academjen vil

gifya aiViedningar til des; upodling^ I^ 85-. Landtbruka-
^•enas autali Sverige^ jimfordtmed Landets vidd, IV-
227.Landt?-bruk§ts hinder afTegeikifte.^ %\\ i|2. 230, •

afiTlänp Landtrnåns ovifThet om helittnin^s rått pä liema-
nct fqr jig och fma eftcr}^;otnmM4^ > ^Yvi^f* Se

Lani^dmu--i]b i Tavaflehus Låhn, har gepo:^ e? nytt ut-

lopp vitikurit Qch blifvit mindrf, rik pä vatten, III, .16.

Lapparnas valflrd bp^= yarj^ ofs pi^ hjärtat^ I.^ 131^ 134,
Se Kimr x

Fjäll^ ' -
»
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Lazareturs nytta i Låkarc-konftcn , iSo* •

Ler^ hvilka orter hälft deruti våxa, i, 8*, Det båfta le—
> -^ rét til Tegel - flagerier

, 1, i i8. ea Ler-bräka belkrif-

Tes, hvilken dock federmera funnits hafvaöora ölägen-

heter, 111, 21 f. Beråttelfe, om Valk-ler-grufvorna i

Ängland, 111, lo. Befkrifning pä Ler* brunnarna om-
kring Paris, hvarutur hämtas det fä kal lade Franiko-je-

ret, VI, 284. Anmärkning om Sven(ka Ler - arter,

XIV, 301. Jårnhaltiga leror
,
XV, 2.94» Lera, fom

- innehölt en vacker qvantitet gediget SiltVer
, 11, 240.

Lihfticka^ en välkt (kadelig for kor
, Xi, lOi.

Likare eller en faft och allmän Mättilock, efter hvilken

alla andra mätt uti ecrikebora julteras; angciågenheteu

at den bibehälles oföränderlig, och huru det ändamålet
kan vinnas, 1, 729.

htm^ tvänne flag, fom ej uplofas 1 vatten, det ena eller

Lapp{ka, tilredes af filk-lkinu, det andra af fåtmjölks
oft

, 1, 219. 221.

Lin^ forfok yid Lin-fros fäning, VII, 187. Lm-hand-
teringen i Ångermanland belkrifves, Vill, 97. Det

. Siberifca vildt väsande linet, Vlil, 5-9. Sätt at gora li-

net mjukt, IX, 1 5*7. Lin-blSnor kunna beredas til en
art af Bom-ull, Vill, 179.

Zi/;?»^ - blekerier , fe i^/é-^^»

Ljtfdet gar med jäm.n rörelfe genom fria luften 5'87 Sven-
Ika alnar pä en fecunds tid^ och en Svenfk mil pä 30I:

fecunder, il, 73. V, 132.

Ljufcts fträlars ruakalöfa häftighet, i det dc fara 24000
Sven/ka mit pä en lecund eller leger-knäpp, V, 140.

Af deras olika brytning genereras färgorna,XV,298. Se
- /Optik, .

Xj ffbeifa ; en art af denna ort brukas af de vilda i Norra
America, at bota Venerilka fjukdomar, Xl, '284.

Logarithmer^ hiftorien om deras upfindning, forbät-*

tringar och ftora nytta uti allehanda llags räkningar,Xl II,

I» Logarithmer förnekade och imaginaira tal, XII,
290.

•jL(?^e at trofka fåd, mycket compendieus^ XV, 267.

Lmgituden til Lands och fjofs, huru den kan finnas, och
huru ftora prajmier för den fenares verkftällande blifvit

iipfatte, I, 439. Se AJlron. Geagr^ Navigation.
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Loxodrom^ en flags krok-linia, byars karinedom är oiim-
gångelig i Stynmns*kon(len, IX, 312.

Luft^ nägra des egenlkapcr upräknas, 1, 45*1, II, 103.
Nägra flera, i fynnerhet des tyngd och fpenftighet, fannt

täthet i ätfkilligahögder ach djup ofver oeti under jord-
bryner, X, 83. Jämför IV. 11 3. II, 10. X, ^162. Verkan
af luftens uteflutande vid gulls uplofning i falpcter-fyra,

XIV, 9. Märkvärdiga rön, om eldfångd luft i gruf-

Vor, I, 384. Se Baromet, och "thermomet. MeteoröL
Vader, *

^

Luft-kretfens tyngd och högd ofver jord-brynet
^ I, 4^0.

X, 88. XIII, 170.

humen Zodiacale belkrifves, med berättelfe, hvaraf det
hälles före beftä, XIV, 91»

Lm af alun, Saltpeter och andra faller ; hvad vid des til-

redning bör i akttagas, famt huru des ftyrka genom en
. fårdeles lut-vigt plägar utrönas, IV, 23Q. .

Läckta at brinna under yatnet, anmårkn. derom XI, 67.

ifrån Garpenbärg ; rön der om, Vill, 169.

Lås-Jmide; anmärkningar derom, I, 348. Sc Smide.

L^^fTj och förhuggningars befäftande, IV, 235-.

Larke-tradet ^ Et nyttigt trä, växer pä de utländfka Fjåll

och alper, och borde pL^nteras pä vara, XV, iSj'.

JLof pä ömtåliga unga trän , böra i tid och efter hand af-

pläckas om höften, innan kölden kommer, II, 69. Af-
fiillne löfs nytta i hushållningen, famt tankar om löf-

vens nytta för fjclfva träden, at flcydda knoppar och
blommor, IX, 270. Af löf-blader kan göras en art

grä-papper, XII, 257. Löf-malkar; £q Infeäer.

Lci/?/^ den Americanlka, XII, 143.

M. '

Machiaer famt Mechaftifke värk och påfund: Arcucch^
ie Barn. Tunne- fvickor, fom öpna och tilfluta fig

ijelfva när drickat år tappat, II, 77. De ftycken up-
räknas, forn höra til en Mynt-machine , och deiibland

beikrifves en ijiachine at j uftera Stal-val far til flörlla

tullkomligh«t efter härdaiugen,til at deimed valfa myn-
tet

'
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. tet tillika tyrigd öcH tjocklek, I,- 443.' Machlné,hvar
med tändérnä pä ällehandä iagbläder gänfkä behändigt
och fort uthuggas, 11. 266 £11 !er>älta til Tegel-bruK^

. hvilkeh dock federmera fiinnirs behöfva ilägon förbåt-

;
tring, 111, 211. Befkrifniilg Öfver H. Polhdms fiott-brö

ofver Dal-alfven, pä Parabölilkafpen-bogar
,

iriedjäniii-

förelfe emot det fOrr brukeliga fättet i flikä tiott-broilirs •

* byggande, iV, 13. Päfitnd at kunna tappa! dricka utur

en källare, utan at behofva gä der in,- iV^ 169. An-
märkning ofvei' Herr Léopolds förbättring pä det pump-
verk, fom åt infordt i des Theatro MäcHinarum Hy-
draulicarum,Cap. V,§.i2C;V,2oS. Pätimdäf fiådaratbru-

. ka i menföre, fa gjorde^ at de kunna ga pä medarna el-,

ler pä fmä hjul, altfom det behöfves, och det utan af

den, fom äker, behofver ftigaiic, V, 211. Machind.^
til Svenika Bom-ullens renfningoch redande, VI, 5-1.

Påfund at förhindra häftars ikcnande för vt^niv i VI,
225-. Et nytt tatt pä kläde^präfs, Vll^ il8. Beikrif-

ning pä en Baggare eller Mudderpräm,X, 120. Befkrlf-^"

ningpäChineiiikafådes-renfnings Mächlnen, Xf^ 310.-

Inrättning af pumpar, hvariui intet låder brukas, Xlll,-

132. Nytt påfund af én fådes-renfnings eller kaft-^ma-'

. chine, Xlll, 208. Nytt päfund af kädje-bomär^ at der-

med (tånga fe^el-farten öfver tränga iund ,* verkftåldf

med mycken tördel vid Waxholms Fäftningf XIV
48. StMechamk^ Quarnar

^
Vader'Vdxlings-OQ\i Så^

nings-machtnc) Vattu-verk,

Mutdefjo fockeus Öeconomifka befKrifmng, VIH^ ii6.

Madrepora^ et flags Corall, befkrifves, med des iriväna-

re, polyperna, Xlll. 114.

Magajiner , fc Spanmäl.

Magneten'^\\\{\ox\m huru des egenfkaper blifvit uptäkte och
nyttjade, U 391. VUUSc. Anniårkningaf om Magnet-
nälens ftundeliga forändringar uti riiifs-vifning

, 1, 302.

Des mifsvifning eller afvikande ifrän Norrftreket

,

obferverad i Upfala, I, 391. Samma mifsvifning,

obfcrverad i Götheborg, IX, 308. Magnet- nålens

Inclination, obferverad i Upfala, V, 10. Des nyt-

tjande vid middags-liniers utftakande,Vl,288 Des ändrin-

gar vid ftarka Norr-iken, obferverade, V 111,27, XI,5'2,

Halleys Magnet Theore omtalas,I,392.VIll,85'.XlV, 88.

Mays^
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Mays^ eTjeft kalladt Tiirkifkt hvete; omftäridelig beråttel*

fe, huru deilnc Sädes-arten cultiveräs i Norrä America,

famt oin des mångfaldiga nytta til föda bäde får månni*

Ikor och Bofkap^ XII, 30$-. XIII, 24.

Malm-arter och Mineralier; tankar om Malm-letande I

anledning af löfa grä-ftenar, I, 198. Mineral-hiftoria

öfver oljo-bärget Ofmund i Örter-dalarna, 1 , 202. Ät-
(killiga nyare Metal-och Mineral -upfinningar i riket,

hvaribland namnes Gull-grufvan vid Ädelfors, med.

des belägenhet och belkafFenhet ; Gedigit (ilfver, funnit

i Brattfors jårn-grufva i Wermland: anvifningar til

Tenn-malm i Finland : Sten-kols grufvan vid Heliing-

borg; Cobolt och Wismut grufvan i Hålfingland; Gal-

meja eller Zink i Dalarne, m. m. II, 237. Malm-
arterna i Fahlu grufva, IV, 68. I Qveknc Koppar-
grufvor i Norrige, IV, 134. Aqmärkningar och Rön
om Zink-malm, hvaruti vifas, at Zink och Galmeja
ej kunna tryta ofs i Norden , emedan blånde och Råd-
flag, fom finnas mängaftådes 1 Riket, åio vårkeligea

Mineras Zinci, V, 5-7. Demonftrativa Reglor om
Malm-ftrek, VI, 29. Rön om en funnen Zlijk-blan-

dad Kopparmalm, hvarutur man, utan vidare tiifats af

annan koppar, fatt en art Meflings-Regulus
, VI, 96.

Om ätfkilliga Gyldifka Malm-arter , fom åro fundne i

Sverige, men befynnerligen om Ädelfors Gull-m|al-

mer, VI, 117. Prof pä en befynnerlig fårg Cobölt-
malm, funnen i Riddarhytte Koppar-grufvor, VII, T19.

Anmärkningar om en Jårn-haitig Tenn-malm ifrätx

Danmora, V 11^ 176. En dylik, funnen vid Weftan-
fors i Weftmanlaud, VII, 182, Prof pa en Malm-art
i Sala grufva, hvarutur århällits en Nativ Regulus An-

. timonii eller Spetsglas-kung, IX, 99. Rön och förfök,

» gjorde med Trenne jårn-malms arter, XII, 226. Rön
och förfök om en Malm-art ifrän Los Cobolt grufvor
i Hålfingland, hvarutur blifvit nedfald en Regulus,
fom igenom mänga prof finnes vara en ny och nårtiU

aldeles obekant half-mctall, hvllken fatt namn af Nic-
kel, XII, 287. XV, 38. Den Americanfka fanden,

. hvarutwr det hyita Gullet eller Platina del Pinto århäl-*

lits, XIII, 269» Rön ©m Bly-ertfenj fon^ k tagen i
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Bisbärgs Klack, In areft vifas, at uti bly-,erts år et metal-
:;lillct väfcnde, XV, 189. AtlkilUge järnhaltfge (len-och
iord-arter, XV^ 27Ö. Se Gmfvor, Metaller, Mwera-
logie,

Maljlrbmen pä Norfka kiiiien bellcrifves ; är ej nägothaft-
fvalg, utan fårodakas af Ebb och Flod, XI, 171.

Malort gifver god Potaika, II, 210.

Mankmet ibland månniikor, deraf födas litet flere an af
Qvinno-konet, men de dö och mera bart uti de fpäda
aren, XV, 25-3.

MarjVtn\ af deras fpeck tjlredes Tran, IX, 197.

Majlar i åplen och annan frukt, huru de genereras och
komma in i frukten fä at ofta intet rnärkeder efter ly-»

nes pä Ikalet, IX, 274, fe hjeäer. Maikar i mån-
nilkans kropp, XIII, 46. ^^Aq Medicine, oclvlnfeäer.

' Ma/kar i fäd och fpanmäl , fe delFe tittlar.

Mafler^ kånnemårken pä dem, fom .^ro gode och mogne,
VII, 116.

Mathematijke Anmärkningar; den Vetenfkapens oden,
VIII, f. Om mathematiikakrok-liniers nytta uti mecha-
iiiken och mänga andra goroniäl, III, i, 114, Män-
ga i forrta äfeende otroh*ga ting kunna genom Mathe-
matiken utforfkas, XII, z. Mathematikens nytta vid

Grufve-brytningar, XII, öo. fe Geometrie
, Afirono^

ynie
\^
Geographie

^
Optik

^
Algehra^ Mechanik.

M€cbanik\ Om Elenienrernas fördelaktiga verkan och
nyttjande uti Mechaniken , med mänga exempel I, 44.

' Anmärkningar om Mechaniken i gemen , des nytta i

allniånna ktvernet, oclj om de egenlkaper,fom fordras

hos en god Mechanicus, I, iSy, Nödvändigheten af

Theoriens och Praäikens förening hos en Mechani-
cus, Ityrkt med e^ myckenhet exempel af allehanda

Mechaniika verk
,

II, 149, 277. Ill, 126. 15-7, kro-

kuge liniers tjånft i Mechaniken, III, i, 114, Theorien
om vattu-driUer, III, 74. Samma theorie, jämförd
med förfök. IV, 76. Enupfordrings kran ^ fom blif-

vit brukad til grofva tyngders upiyftande, vid byggna-
- den af et Gi*ärtcns-hus, III, 277. Päminnelfe vid

fam.ma kran, VII, ijf, Etnytthäf-tyg, kalladt Lyft-

hvals, belkrifves, Vill, 43. Underiokningoxnegen-
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' iiaperna af famma håftyg, VIII, 4(5. Theorem, om
rörelfer utföre lliipande planer, i anfeendo til friåia-

nen , IV, I2^ ' Påfund til förbättring af Påhkranar,

V, 49. Anmärkning om Tramp-rkranars fördelaktiga

verkan, V, 198. En Päl-kran, at nedflä lutande på-

lar, til hvad lutning en äftundar, XIV, ifi. fe Mat
ehiner.

Medictne^ fvarta (]arren, botad genom upkaftnings me-
del, I, 68. Tankar om hus-Curer, huru Acadenxiea
vil famla dem , fom brukas i Lands-orterna, och finnas

vara grundade , pä Natur och lycklig förfarenhet ,

.

^67.» Om åderlåtnings och Laxcr-medels nyttiga bruk

^för Koppor och Meuling, I<, 375-, Eufjukdom, med
fveda i m.agmunpen, hvars orfak, genom Patientens

öppnande efter döden, uptåcktes, II,- 134. Et flags

oftindilka Ärters nytta emot Sten-palfion, III, 206.

Beråttelfe om de invårtes fkador, fom fi^nnits hos en
man., hvilken blifvit häftigt död, jämte orfakerna til

, hans dödr, III, 25-9. Om fallande-foteii, fom menas
derföre vara fä mycket gångle i Skäi^e, atde der bru-

ka med otjänliga Medicamépter drifva barnens utflag

pä hufvudet in i kroppen jämte ätfkilliga andra anmärk-
riingar, III, 279. Om en i Finland mycket gångfe
barna-fjnkdom , kallad borft, förorfakad af barnens

alt för trägna lögande och flyttande utur köld tilvlr-

ma, IV, 2.6. Om Hede-gråfets god^ värkan pä en
qvmno-kropp, hvar§ uterus var fyld med bläfor, hy-
dätides, IV , 306, Om Camphers goda verkan pä ra-

fande månnifkor, V, 5*3. Berättelfe om den fmitto-

lamma Ijukdom, fom aren 1742' och 1743, gick i

Upfala och ftörre delen af Riket, famt om deLäke-*

domar, fom med god framgäng deremot brukades,

V, 73. Hede-gräfets nytta för (körbjugg, lung-fot

tlod-fpottning
, andetäppa, m. m. V, 170. Enbefyn-

nerlig päfölgd af Po.dager, fom flagit up i kroppeii,

i det Patienten glömde alla Subftantiva och i fynner^

het namn, VI, 116. Om en fjukdom uti hvilkeri

Patientrn ej- kunde dricka eller fy ålja flytande fpis; me»
väl utan möda äta härd och ftadig mat, VII, 193,
Om Binnike-malken pch de deraf förorfakade fjukdp-
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r mary famt om de hitintils fårfokte medel at fårdrifva

. honom, VIII, 103. 113. En Hus-Cur emot froffan

^ brukad pä en ofbrftändig kärings råd, fom atlopp o*
lyckeligen; med yarning for kåringe och andra ofor-

. farne perfoners föregifna Curer, Vill, i8i. Beråttel^

^ .Xe om Biot-foten, fom är 1743. gick ofver Helfing-
land, famt hvad medel deremot flagit lyckeligaft ut^

X, zz8. Om Kikhoftan, famt ätfkilligamer och min-
- dfe tilförläteliga läkemedel deremot , hvaribländ Chin*
• China barken, efter förefkrift brukad, år funnen den
^ vfåkrafte, X. 25'!/ Om Vattu-fot i buken , fom fedan

vattnet nägra gängor var aftappadt genom paracentcfin,

til en tid fyntes vara botad , XI, 186. Moder-fjuka^
förenad med Ikratt-fjuka, XI, 236. Läkedomar ut\ir

växte-riket, fom i Norra America af de vilda brukas

at bota Venerilka fjukdomar, XI, 280; Lung fot,

hem-fjuka i en by i Wermland, förorfakad af bynsbe-
> lågenhet och ofunda vatten, XI, 298, Sått at före-

komma elaka Koppor, XII, 31. Ovanlige mafkar

'öch Jord-Infeéter , fom funnits hos månnilkor
,
XIII,

<^6, fl. Förfök af Eledricit^tens goda verkan päåt-
' ikilliga fjukdomar ,

XIII, 193, 305*. XIV, 137. Hus-
: Cur emot altan och tredje-dags frolFan, XV, 79. Be-
Ikrifning pä en befynnerlig vitflags-feber, XV, 147.

> En Hus-Gur emot Vattufot, fom beftär i Malörts
vattens drickande famt decoél af Tall-barr, XV, 235-,

"AmphimerinaCatharralis lenta Maligna^ en Ijukdom,
fom om höften, är 175'4. grafferade i Upfala: des

förhällande genom alla ftadier beilcrifves noga, med
;
botemedelen, XV, 30Ö. Curer pä vattuligdga, gjor-

' de pä Lazarettet, AV, 312. fe Anatomie
^
Chirurgie,

Medicijsalier; upfats pä Medicinal växter, fom brukas pä
Apotheken, och förlkrifvas utifrån, taft de våxa inom
Fäderneslandet, 11,8 r. Nägra andra, fom redan växa,

' eller ätminftone kunde planteras pä de Bapplka Fjäl*

len, XV;'i§7.
Melon-bankar ^ fe T^rägards fkatfelen.

Metallers ändringar af köld och vårma. I, 429, 435^.

: deras gravitates fpecificoe
,

II, 28. Metallernas Ikednin-

garvPähuru mänga fått de fke, XIII, 241, XIV, i.
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Metall - Solutioners blanningar, XV, 65*. En ny ä-

del metall, liknande Gull; des egenllcaper
,

XIII,

269. Tvänne nya-half-metaller, hår i Sverige uptåck-

te, XIII, 273. Se Cobolt och Nickel famt de 6f-

riga metaller under h^^ar iitt namn
Metall-&)cyit\\^ fom legat 170. är pä hafsbottnen, hurtt

de befunnits, IV, 1 5*7,

Meffwg', huru mycket deraf tilvkkas 1 Sverige ärligen,

II, 247. fe Koppar och Zinå.

Meteorölogifka Obfervationer; deras nytta. I, 260, XII,

237, hällne i Upfala för är 1739. I, 2Ö2, for är

1740, II, 64. löt är 1741, III, 12* För är 1742.
JV, 5-2. För är 174:;, V, 142. For är 1744, VI^
1:^. För är i74f, Vll,67, För är 1746, VlII^i5'3.

F'år är 1747, ^1, 269. Förär 1748, XIII, lou
För är 1749. XIII, 212, För är 175-0. XIV-, 2^3.
För är 175-1. XV, 173. Afke-flag beikrifvas, III/

33. X^ 115-. XIV, 77, En tre-dubbet Rågn-bäge, III,

209. Om er ovanligt ftort hagel
,
V, 245. Et^fäkal-

lat iky-fall, VIII. 15-9 Tvånne {ky-drag, XI^ 276.
Et helt befynnerligt luftlken^ fom plågar fynas i Nor-
ra America, XIII, i5'4, Se Bärometer^ Tbermame"
ter^ Fdderiek^ Luft ^

DuHjler ^ Kåld
^ fjärma ^ Norr*

Jken , Ciimat,

'\Iflar och ftädier hos de gamla Romare och uti Italien

nu for tiden, huru ftora? X, 244.
Mineralogier des indelning i tränne flockar, V, 21, fe
Jord-Farter ^ Sten-arter ^ Malm'^arter ^ Salter

^ Kalky
Gips m., rn.

. ' *
*

Mineralijka Vatten \ Öftefbotten, III, 187, fått at pro-
bera fvagt Marnalifkt vatten^- IV, i8ö.

If/Wifföuoradt genorn Ijakdorh, VI, ilö. _
Vlimr ^ fått at detérminera råtta ktut" laddningen der*

til, X, 301 öppnin^':ens ikapnad efter én fprungen
mina, X-, 306. Satt at finna liännalte tommunicatioil
emellan trenne Minor, VI^ 149.

Mjölk, förtök, holken mjölk år båft tfl fmörs kårnati-

de och Oft-gjörnitig. famt hvad dervid bör märkas,
y I, 172... VII, 77. Rön angående mjöks utdunftningv
Vlly 17Q. Norrlåndlka Tåt-mjölken , huru den til-

F 2 xc^
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redes, X, ii. Mjöllc far elak fmak, dä kreaturen I-

ta viilä här upråknade örter
,
XI, loo, 103.

Mjolon-ris ^
duger at blanda i rök-tobak , IV, 292. at

fatta en Caftor-fvart färg pä ylle-tyger, XIV, 123.

Mäfa, tjänlig til rödfärg, XI, é6, MolTartil Purpur-

färg och andra vackra färger, III, 22. En Iten-

moffa, tjänlig til at fårga Violett, XV, Ö9. Moffc-

tärf , fe Torf.

Mofar och fanka ångar, förbättras genom Vattnets ut^

dikning, XI, 49. Upodlas ock genom fand, XI,
206. fe Ang-JkotfeL

Mudderpram^ en ny befkrifves, X, 128.

Mulbdrs-trddens {kblM och planterning, famt mögellg-

heten at i Sverige bringa dem til trefnad, VL 23.

Huru de fkötas i Frankrike, XIV, 283. Huru de

i Skäne lyckeligen updiagas af fina frön^ XV, 217.

{q Silkes-Jkfjtfel.

MHrninj^ til fpifar och fkärftenar. I, 158.

Mufik\Åcs hiftoria, IX, 161. Påfund at öka C!aver$ och
Cymbalers godhet, I,8i. En uprättftäende dubbel Clave-

fin, inrättad med Forte och Piano, til 8 graders foränd-

dring, II, 218. Nytt påfund at finna Temperaturen i

(lämningen pä Claver och dylika Muficalifka Inftrumen-
ter, IV, 281. Trigonometrifk uträkning pä famma
nya Temperatur för Thonernas (lämning ä Claver, IVn
286. Mathematifk jämförclfc emellan Thonernas för-

hällande i Mufiken, IX, 5'6.

M^ijfel-jlaI^fixndnQ längt frän hafvet och djupt neder i Jor-
den, II, 25-5'. X, 73. fe Petnficater och Perle-mufjlor,

Mynt^ borde vara delte i decimal delar, III, 5-3. Mynt
af ädel-forsGuU och af Brattfors Gedigne filfver, II,

240. Mynt-verk ; alla de machiner, fom dertil hö-
ra, upråknas, och en ftäl-vals, fom kan flipas och
jullcras til ftörfta fullkomlighet efter hårdningen, be*
fkriiVes I, 443.

Myrorna ^ deras natur, kön, ordning och hushållning
'befkrifvas, II. 37.

Mäl-kdrii^^ deras rymd eller Cubifka innehåll efter

Kongl. förordning i Sverige, III, 50. IV, 200. Sven-
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fta kanne-mSlet, jåmfårdt med utlåndfka mål, både
for väta och torra faker, VIII, 270.

Matt^ den Svånfka fotens fårhällgnde emot de utlands

fka, I, 216. Jämförelfe emellan Svenfka och Danfka
alnen, IV^ iif. M3tt-ftock af metall, med fadan
inrättning at han af luftens ändringar ej mårkeligcn
fkal ombyta fin långd, 1,429. Mättftockens fördelning i

Decimaler, III, 49. Svenika Mätt-ftockens fördelnin-

gar i Tum-ftock, Tvår-ftock, Sned-ftock, Rum-ftock,
eller Vifir-ftaf, med deras bruk

,
IV, 201^

Målt-hufens inrättning i Brabant, II, 121.

Månmjko-Jlagtets vidmagthällning , der vid framlyfer ea
iindransvärd Guds fårfyn och vis ordning, XV,242, 250.

Månnifkans likhet i kropps ikapnad med Aporna , XV,
210.

Morfares råtta Ikapnad, III, 272,

botten, 1, 245^.

Natten^ fom varar vid Nord-Cap om vintcren itvå he*

la Månader, XI, 124.
^avigation:y angående fåttet at finna longituden tilSjos^

1, 439. Såtr at updraga växande Latituds- grader pä
Sjo Cartor, IX, 312. For defjöfarande ligger myc-
ken magt pä at noga veta Jordens ftorlek och Ikap-

nad, XI, 5-, 88. fe Magnet^ Skepp,
Nederjlag,^ fått at fkeda och at fmålta Gull, ^^^fveroch
Bly ur deras malmer Xlll, 25-3.

Negrer^ rån om deras fvarta hud och orfaken dertll ^
fom ej år af Solens brännande, utan af öfverhudens
inre del, fom ar en ftark fv ärta, IX, 9.

Nerverna hos djuren äro kånflans råtta fäte, XIV, 37.
Men äro icke retelige, XIV, 94.

Nevjton^ upfinnare af Fluxions Methoden, IX, 86.
Des

^
tankar om vattnets utdunftning, IX, 7- Des

förbättring och rån pä thermometrar , X, 167. Des
theorie om Jordens Ikapnad, Xl, 9. 85-. Des Bino-
mial Tbeorem, XI, 2^^. Kärt begrep af des läraom

F 3 Tyng*
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Tyngden , äf hvad anledning han råkat derpä och huru
iyckeligcn han gjordt- tilåmpning der af at förklara Ebb
och FU'>d, XV, b^]^ Des experiment, at förklara

;;ilir(kilra fiags ljusilrälars brytnings-lag, dä de gä genom
ätikiUiga medel , undcrfökes til des riivtighct och pafölgd,

XV, i97.'

Nickel j en ny half-rnetall, uptåckt hår i Sverige, des art
^ och aatiir underfokes med äUkflliga Rön, XII, zSy.

, :-XV^ '3q» Han namnes ock '^ XI i i, 275 ,

Nariy^c^' Roa och anmä^-kniogar om fs'4tural-hi(lori€n

och OecQuomien der i Landet, IX, i8j\

Jigrr-fken] fammandrag af de fläfte och yåfenteligaftc
"
r^gvHiikaper och törändringar, fom äro obferverade vid

i^Jorr-fke.aet, X-^U Berättelfe om de Naturkun-
nigas mångahanda och mycket fkiljaktige hypor
triefer, an jäende orfaken til detta luftrtckenf XI V, 8i»

I)es vcikan pä Magnct-nälcn , at ha'ftigt andra des'

pifsyifning, VHl, 27, XI, 5-^. Norfteu obferverade

i Norra America, XUl, H)"- Se JMeteorolugi/ka Obf,

Not^ ftrpmmings noten beftrifyes, IX, IZ9. Lax>no-
ten^ Xll, 277. Sik-noten, XIV, 207. Anmärkningar i ge-

men om note-drågt, fäföm et fkadeligt fiiké-fätt, XIV,

NSlar ^ nedfvalgdc och efter några dagar äter genom
l^råkiiing upkomne, XI, 234. Näl fagen utur armen

pä et barn, dit man ej kan begripa huru hon kom-
mit, Xl, 2.33»

NdJ^^er^-olja^ en god yagnsroch ladcr-fmörja, 11, ^13.

Ndktergatar. födas och fängas med myr-agg, 11, 48,

iNr^i/y?!?^'^ nytta, den Siberifkas til grof fpänad, Vill, 5-9.

Den Syenika Brann-näfllans , til Boftaps-foder, hvaraf

^or må vål och mjQika omno^t, yill, 79,

Olia, fonV tU lukt liknar Ryfs- olja , ^ilyedes af gammal
mfver och Get-pors ,' 11, Öljor kunna uplofas i

vatten, utan kalk, X, 138. Olja kan tilredas af en li-

ten fiflc, fom vankar til ftor myckenhet, och til, intet

• annat
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annat diigery XIV, 262. Berg-olja finnes 1 Ofmunds-^
- berget i Dalarna, 2-02. Viäril-olja, Se Chymie.

Optik \ Problem, at finna en kroklinia, fom äterfore^
' len Ijtis-fträle, éfter tvånne reflexioner, til desurfprun^,

jämte tvänne optiflca Thcbremer, X, 285'/ Underfök-
ning orh fårlkilta flags Ljus-fträlars brytnings -lag, dä
de gä utur et genomfkinande medel in i ätlkilliga and^a;

med ånmårkningar , huru vida fträlarrias fpridning, för-

orfakad af deras olika -brytelighet , kan iorekommas i

* -refraäions Tuber
,
genom componerade Objeéliv-glas^

' XV, 297. •-'-V

Ormar ^ hvilkas bett åro mer eller mindre farlige, IX,23r.
Anmårknin'g'or]il ormar i gemen, med belkrifning pä
Afpingen, en mycket giftig Svenfk orm, X, 246. Om
ormarnas råtta ikiljemårken, Xlll, 206. Skaller-ormen^
des hiftoria och fullftåndiga befkrifning, med béråttelfc

om de lake-medel, fom i Norra America brukas, fä

väl emot denne, fom andra giftiga ormars bett, Xlll,

508. XIV, 5'2, iS^X Nägra andra farliga American-
fka ormar nämnas, XV, 31. Orm-ftenén, fom bru-

kas at draga giftet utur far efter ormars ochrafandedjuÄ
• bett,flcal ej vara annat, än en bit (lekt hjorthorn, XV,^8.

Ormbunke-grds formenes gifva god Potafka ; 11, 210. For-
fök at af orm-bunkt-alkagöra tvål, fom dock federm^*

- ra funnits mindre päliteligt, 111, 92. . \

Orr^jr, nägra anmärkningar om deffa foglar, V, i8r. 'Or-
rarnas föda, med fåtflag at gora dern hemtamde, läfom
höns, XII, 131. '

'

'

Ö/Z , kan ej uplöfas i nägot menftruum. I, 221. Hol-
ländflc,. huru den göres

, 111, 133. Smälåndfk, IV, 197,'
Förfök med mjölk ockOft-g©rning, VII, 77. Af föt-

mjölks oft bercdes et ikönt Lim, 1, 219. -

'

0y?ro»-fifket i Ängland befkrifves, IV, 164. Svar pä ät-

lkilliga frägor, angående O ftron och deras filke, V^ 129,
Oftrofi-fkal, med en innefluten fifk, V, 128* ^

T.
Pappegoja ^ Com efter 27 ars ofruktfamhct öch utan ny

parning, värpt et ägg, VIII, 310.
F 4 v Psf'



P/?f^erv gjordt aFSåg-fpänochafLåf-bläd^ XII, 237.
oatt at lä tilreda papper , at det ej låtteligen Ikal taga eld,

Pendlar^ til Uhr, få inrättade, at köld- Och värme ej

I mårkqHgeii Ikal andra Urets gäng. I, 433.. hvarpå

häftigheten af Pendlars fvångningar beror , och huru ex-

perunenter med Pendlar gifvit anledning til mänga pä-

flmd i Phyfiken, Xl,8, 11. XV, 84. ;S€ .^roÄ. Probl.

Perk-fi/hrier; fvar pä nägra frågor , om perior , Perle-

fifkwtoie Och Perle-Muffl ill, 214. Beråttelfe och
atimårkningar om Pérte-fifkeriérnk i Öfler-botten, 111^

225*) -228;
,

perfiö Sokens-Géögraiihiilcä och Oiäcönörnliicå. B^*:^^^^

Xl, ,.ä58. '

^

Pétrifitat^r;' mniii\ot och fmä rötter fiÄc^nej härda ften-
' berget pä Gothland, 11, 25' 5^. Petrificeriade

.
Muffel-

fkäl , med ägg och ungar uti
,
VI, 234. Steii-vandla-

Vde trän fundne vid Belgrad, IX, ifo. Petrificater til

' Otrolig myckenhet uti Bäls-bårgeti Skäae, .XUU 5*0-

Petuntje^ fc Porcelwé,

PMlofophie af råtta flaget, den forn lårer ofs v6rda Skapa^

ren,s nåd och vishet, famtrått nyttja des gåfvor., 11, 27.

Hewtons fkt at Philofoph XV, 93. Vt

FM^yf^ , den vetenfkapens tilftänd i åldre tider, XI, 168.

XIV, 246. XV, 82. fe Ehmenter^ luft^ eld^vatten^

' Hunjier^ Eleéirichety Chymie^ Ebb
^
^^^gd^ MeteeroL

XfiJ^arometer ^ 'jthermometer^m, m*
Pomerants med inneflutit fofter , VU jlm.
JPUi korg-cU^r Ty {k-Pil planteras låtteligen, IX, 269, Lef-

,\aad]e,beftåndige och myqket nyttige Gardes-gärdar och

•tr bWkar af Pilt-rån, Ij,:. 332. .

PöA^^r;* liirtorifk berå^^^ hvad til den tiden var

..3
.

uptåckt, angående Vatten Polyperna, med några nyaTon
.A -derom^ VII, 19S,/ Öm Monoculus, fom ock år en
*

åri afPolyper, kallade Pöfy/^x a Beuqvety VllU 213.

Polyper, fundne uti Goraller^ beficrifVas, Xlll, 11 2.

En ny art af Polyper, fom finnan i klapper-ftenar vid

medel-hafv^ts ftråader, XV^ 143.
Poreelms tilverkningen

,
Anmärkningar der vid , och i

iynnerhct om eii fteu^-art^ kallad P^Wntfe , fom
\ Chi-



Chmeferne denitl bruka, Xl\% i20. Gull-Glaflur

pä Porfelain, Vill, 68.

Pota/ka^ anledning for fattigt folk, at med des tilred-

ning af ätlkilliga alleftådes befinteliga åmnen, fårtjena

iiii föda Ii, 210. Des {killna'i ifräa Sodaunderfökes,

VII, 289.

Potaterr^om dcras (kötfel, Vill, iSf, 192. XI, 72. Xll,

74. XIV, 158. XV, ij8. Deras nytta, Vill, 185-.

til
.
bröd, brånvin

^
puder och ftårkclfe, IX, 277,

Deraf kunna göras gryn,foin til fmak och nytta likna

Sego-gryn, XV, 77,
Pre£'^ et nylt påfund af klåde-prefs befkr, VII, 218.
Puls-udrofi^e blifva härde hos gammalt folk, Xl, 13.
Pump-verk^ huru deras verkan uträknas^ U, löj'. An-

märkningar om et af Lta^olds pump-verk, famt huru
pumpar Kunna drifvas jämt, V, 205. Pumpar at ut-

draga qvälmig och ofund luft utur grlifvor och andra
täpia ftållen,, V, 25-1. Pump utan låder, Xlll, 132.
Theorien om pumpar och hvarföre vattnet ej ftiger i

dem öfver 34. fots högd, X)82, 84.

Punch^ vid des tilredning kan Berberis faft brukas for
Citron-faft, X, 6y.

Purpur-färg af en flags MofTa, fom borde efterfökas pä
Öland, 111, 22. Purpura mineralis, XI, 62. ScFdrgerier.

Pvramrder^ anmärkning om de iEgyptilke^ Xlll, 127,
Pdl-kranar , fe Mechanik,

Qyarké Och qvick-drag, fe Hdfiar.
Qvarnar; våder-qvatnar med horiiontela Vuigar eller fe-

gel, I, 393. Qvarn-model^ fom vifar huru mycket
eti qvarn ärligen malit, 11, 129. Anmärkningar öm
ftröm-fall och qvarnar, 11^ ifo, 1^9. Om qvarnfte-

nars friftion eller mot-gnidning
, 11, i^S* En ny in-

rättning af hand-qvarn, fom gär mycket lått, Ul, 68.

Om qvarn-hjul och yånnor, 111, if j, Omqvarn-och
hammar-dammars byggnad, der lös grund år, III, 144.
Nytt påfund af väder - qvarn , at i lungt väder kunna
mala med håft-vind, XII, 130. S^Mo/ehiner^ Me€ha-

F f Övartin
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Qi^artsg^ångéir fe Grufvor,

i^veckne }ioppar-grufvor i Norrige, gifva frSu fig cn dö-
dande änga, l\\ lig.

'Qyick-/Jlft'er at Ln ukäi Tim^glas, II, 77. 1 Bitrcmetrar

f ^ och Thermomccrar
,
X, 83. 172. De^ expauiioii och

coiidenfation i kok«hett och frys-kalt vatten, V"I, \6y
Des förhållande i Salt-fyror, XIV, 310'. Des fpcci-

<!ca ty ii^id emot vattnet, X, 8f. Des vegetation-, til fmä
trån med qviftar och knoppar^ utan annor aietall-blan-

t ning, XV, ifi'

R&dix Qvadrata och Cubica utdrages lått genom Loga-
rithmer, XUl, 3. Radix Rodia, en nyttig Apothcka-
re-våxt, växer pä Vara tjäll, men famlas ej Ibm hon
borde, XV, ^187.

Rakelha/éS^ cn fogel, afvel af orrars blanning med kader-

honor, V, 18 1.

if^/^^tf^i niutclernas fibrers ftåll ning, XI, 139.

Reg^rmg^ har högll angeiägit at kanna fitt Lands belägen-

het och Naturliga tormoner, II, i, XU 268. Samt
invänarenas tilrtdnd och talrikhet, 11, zi, zf. XV, 162.

Renar ^ orfaken til fläckarna pä deras fkin, och til en deras
*

' fjukdom kallad Curbm^, 1, F^örflag at förekom-
ina denna fjukdom, 1, 133. Hviika örter Renarne
hälft åta, Xl, 95-. Ren-mölfa är jämväl nyttig at föda
annan Bofkap, 111, 15-4.

R^p^ angående deras flyrka och fammauhångande kraft,

R^telighet uti Anatomien, hvad det är, och hviika delar

,
på Måanifkans kropp och pä aqdra djur, äro mer eller

\. mindre recelige, XlV, 14, 93, i»?-

Rhr\ derafe nytta och något om deras inrättning, II, 21

Ria med kölna tillamman, XI, 149 fji annan för

elds-väda fåker Ria, fom därjämte kan tjäna til kalna
famt torkHich Rök-hus, XIII, 266. Et' nytt och för-

delaktigt päfuod af Vådcr-rior, hvaruti fädenkan torkas

ntaneldnmg, XV, 26)-.

Rijfel %t renfa det grofvaftc ifrån fådcs-droffen , XIII,

'jc^. \ Rit'
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Rit- pemor ^ xbå^x och fvarta, gjorde af ep Jörd^art fom
fin§ i Ncrilcc, XI, 21.

Rof-vors. nytm i hushållningen til olja och annat, II, Z14.

RoJl''rl)k\ Falun, obftrv^tioner , huru han angriper metal-

ler, växter, djur och andra ämacUv IV^ 64. Roft-
ugnnrs fprdel^aktiga byggnad, VI, 5-.

^ymcU-mcUm-^g för runda käi il, med rabeller, at lått ock
fäkert fi vm deras innefiäll , JV, 200.

ät förekomma^ det ladesrrägen ej må aftaga i god-
het, om han hvart tredje är fås pä fvedje-land

, I, 362.

Forfok at fä räg^fore den vanliga tiden om fommärén,
fom funnits fördelaktigt, II, i^ö. F^radoxt fatt atfö-

rejcomrna rot-malk pä rägrbrodden, II, 275". om Rå-
gens i:|nyckna forfpillning under bergniugen, VIII, 11,

Käg kan fäs om vinteren pä fnön, om man ej får va-

ta eller and a hinder kunnat fa o\\\ höften förut, XII, 225;.

Orfaken tilhvit-axpä Räg-äkrarna,Xili,62.Rägknäppen,
• fäfom ét fäkert märke til råtta Ikördq-tiden

, X, 47.
XV, 1 1

5*. Räg-mjöls vigt och rymdemoträg, Vtll,
Räg-kärn^ns vigt emot fkalet och emot vatten,

famt fatt at,utröna rägens kärnrikhet och godhet
, XIV,

227. Åker
^ Sdd^ SpanmäL

Rättor at utcftänga utur hus
, I, 174. Rätta fom går al-

lenaft pä tvä fptter, finnes i ^Egypten, och beikrifves,

XIII, 123,
7?4^;^-vattaet, otn det ar tilråckeligt ^t underhäll^ alla flo-

der med vatten
,
IX, 2, Rågn boge, tredubbel, obfer-

verad, och orfaken der til anförd, III, 209. Se
t(oroL obf.

Råf-faxar ^ huru d- böra utläggas och anfas, yill, 173.
Rännor \ utfalls och ftupe-rännor för yatten, deras råtta

fkapn^dochftållning, III^ 117, 08. IV, 127, S^^Vat-
t^i^-verk.

Rödbetor ^ huru vida de kunna duga til fårgning, XI, 6^,

Rodfårgmng^^ (kadelig, I, 78- Huru
den bäft f(^rråttas pä trå-våggar och plank, 111, 244.

]^ok-p7ilfv€r af Myrftacks-käda, är mycket vederqyäckaE^-

dq, 40.

j^hh^i lax^ huru dcn tilredes, XIII, 98. »
[

^6r^ cn fjo-våxt
^
bruka^ti^ tAl^-^tlpk^^

RSrel^
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i2/5r^//^r 1 gemen , hum dc anfes i Mechanikeny I, 46,
kunfkapeii om rorelfer utfore ftiipande planer , lämpad

. til rännor, IV, izy. Fallande kroppars rorelfer, VII,

73* Se Mechanik.

Säjflor^ tova brukas til blä fårg i glafurerochEmaile, tilre-

<les af Gobolt funnen i Helfingland, 11^ 246. Afven i

Riddar-hytte koppaf-grufvor finnes någon anledning der

til, VII, 1 19. Saflor-färgenutur örte-riket, -ftores Ckar-
tami^ anmärkning der om

,
XI, 64. Denne årtborde

hålft planteras pä Ölands Alfvar, XV, 188. St Fdrge-
rier.

Sahdlax Sokeils belägenhet vid Långelmå fjå i Finland,
III, 16.

Saker
\ Saliafixa, fom dragit fig inltfå, hindra det at.

fatta eld, I, 163. Med fädana Saltér faturerat vatten,

\ fläcka båttre eld, än rent vatten
,
XV, Sal natron,

I, 245'. Salt-ljuderieaf allehanda afkor, II, 210. F6r-
fok til SaltfjuderiiÖfterbotten, afÖfter-ljöhafs-vatten,

III, 184. Salt evaporerar ej med vattnet, V^li, 148.

Fördrifver iglar och fyrfotor utur dammar
, VII, 21Ö,

Hvilket flut lr det båfta at infalla fifk
,
XIII, (js Salt

utdrager ormars gift utur faren, XIV, 192, Kok-fal-
tets egenfkaper och åmnen, tillika med en myckenhet ron,

om koks-falt -fyror och deras verkan pä metaller och
andra kroppar , XIV, 2^95-. XV, Salt utvittrar u-

tur Jorden i ^Egypten, XII, 25-9. Sal mirabile Glau-
beri, ron der om, IV, 98. Se Cf/ymie,

Salmsac; utförlig hilloria om des tilverkHing i yEgypten,
famt om Ghymifternas förra meningar och felaktiga be-

råttelfer i detta åmne , med mera hithörande, Xil, 241,
268. Salmiac genererad af Salt-fyra, medelit tilblan-

^ dad lera, XIV, 300.
Salpeter; rön med Salpeter Jord , XII, 23Ö. Salpetter

fyror, Chymie,
Sand^ torr och fin

,
packad omkring drickes-fat , bevarar'

drickat for furnad, II, 77. Örter och fpanmäl kunna
åfven den forvaras, XI, 66. Sanka moflar kunna ge-

nom fandi påförande upodlas, XI, 207.
Sand-
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Sand-hafre^ båöa bot mot flyg-fand., I, 9. II, i8y.

Semrna hos Djuren åro kånflo-lofe och orctelige, XIV,
18, lOD.

Serpentin-flen ^ fom finnes i Sala Gxufva^ des be^affenheL
VII, 21.

Siberijka Linet Veiden och nåfflan, VIII, 5-9. Bohvetet,
XI, 11-^. Arte-trådet XI, 122. Gedern och Cedcr-
nötterna, XV, 186.

Silfver^ gediget funnit i en lera i Brattfors, II, 240. F6r-
båttring pä Silfver-lmåltnings proceffen

,
VI, 9, Silf»

rets fkedning ifrän andra metaller. XIII, 236. XIV, 7
Des forhällande i Salt-fyror

, XIV, 307,
*S/7/é^i-afvelens nytta, mojcligheten at frambringa rädt filke

i Sverige, och beråttelfe om alt hvad den faken angår
VI, 22, 136, 189, 25-3, Fortfättning om lilkes-mafkar-
nas ans, VII, -83, 25-7. Prof af deras trefnad och af
Svenflit filke, XIV, 241, 281. Om mulbärs trädens
fäning, plantering och ikötfel, X^ 72. XIV, 283, XV,
217.

'

Simpan^ en fifk, lägger fin romm i gropar, och ligger der-
pä fom en höna, IX, 115'.

Stum Aqvaticum , en ikadelig ort f6r Bolkap
, Xl, 295',

Skaller-orm^ Se ormar

^

Skarlakans fårg , hvaraf den tilredes
,
XI, (54.

Sked-vatt€n\ des deftillation, II, ^'9. Prof af des uprfktig-
het, IX, 49. Anmärkning om des tilredning, och
om bedrägerier, fom derunder plåga förelopa, XIV, 4.

Skedntngy hiilorien om alla bekanta fått at fkeda Metal-
ler , i fynnerhet Gull , med nyttiga ann«irkningar , XIII
241. XIV, I. Et nytt fått at ikeda Gull

, XIII, 128!

Skeps-byggeri \ en kärt hiftoria derom, III, 87. Sätt at
utröna Skeppens tyngd och rymd i vattnet, II, 168.
Om fårdelaktigafte ftället afCentrum gravitatis päSkep,
i anfeendetil des fart. III, 81. Sått at profva laften 1

ctSkep, tillagom ftyfhct ochrankning, IV, 270. Un-
derfokning, huru vida jämnvigts punétens belägenhet
kan gora et Skepp lättare eller fvärare at fegla fnedtför
vinden, VIII, 226. Om Meehanifmen uti Skeppets

'

fart, och den underrättelfe man deraf hämtat för Slcep-

pens



,
pÄis byggnäd och ftyråade, VIII, 241, Lått fått at

'fårtardip Skeps-modeller, XII, :;8^.

^Skijfer^ tjänlig til tak-tåckning, funnen iHelfingland
, XI^

307.
"Skjutgevär : jåmfårelfeetnellan det Angelika och det Sven-

• Ika Böile-Smidet, I, :49. Theoretintä Uträkningar vid

! flcjut-gevår , fäfom huru iliali kan pröfVa hand-gevär,
hvilka ikjuta (tärkare och fvagare^ i anfecnde til olika

långder, tyngder och laddningar ; hvrirutibeflar et (kjnt;;

rörs förnåmita accuratcffe til viiläftc Ikott; pä hvadfätt
J en böfFa (kall ikott-ftållas ; huru vida kulor iias fånknicg

i farten kan förekoitimas; hvadätlkihiad är emellan min-
dre och ftörre kuiors hailighetcr i anfeende til luftens

motfländ, m. m. III, 5-7. Om morfares ratta fkapnad,

III^ 272. Anmärkningar, vid prof- il;>>tt, at finna kru-
tets llyrka och verkan, Hl, 15'!* ScHr^ut, Skott-å Ri-
cochet, XV, 45-.

Shgar; hVad vid dem år at mårka,- 11^ 9. Om Furu-
Ikogarna i Finland, VII, 107. Om fättct at plantera

Björk, Tall och gran-fkogar, IX, 264. Om den llätta

hushållning med Ik ogärna, fom jämvål är öflig i Nor-
rige, famt om des{kadeligäpäfolgder, IX, 199* För^

' llag til en by-ordning, fom fyftar pa (kogarnäs räddning
och bibehållande, XI, 1 38. Skog bör delas emellan gran-

nar, emedan famfald fkog aUid fnart utödes, XV, izf.

Skogens onödiga ätgang til gårdfel och Lys-ved pålan-

det om vinter-qvällarna, XV, 126. Skog bör ej ren-

fas, utan fä växa fä tåt han vill, famt löf och affail få
' " tutna pä itället til märkens gödning , men ingalunda up-

brånnas, XV^ 126. Se \Svedjande. Skogs*lufen, fc

Infeticr

Skyfall eller ovanligt häftig rägn-lkur VIII, 1 59. Sky-
_drag, XI, 27é.

Skymningarnas längd inom Pol-cirkelen, XI, 225'.

Skanfka v-mtx ^ V, 261. Halm-tak, VII, 45'. Clima-

. t€ts och jordmonens fötdelaktighet, til utiändfka nytti-

ga växters plantering, XII, .^18. Der kunde Silkes-af-

vel iped fördel inråttas, XVy 228. Förflag tilSkän*

Ika Akcftoukets uphjålpandc, XV, 229.
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Skot-fftgg ^ t\i eljeft onyttig ti &, kan fångas til myckenhet,

at derafkoka en nyttig olja , XIV, 263.

Slagga kan nyttjas till Kållare-hvalf, och jåmvål gjutas i

formar, famt fedan brukas til murningiuider vatten pch
i eld-ftäder at flä emot ftark hetta

,
IX, 74»

Slädar at bruka i men-före, fom gävomfom pä hjul och
medar, V, 2.11, S Kide-fj ättrar

,
gjorde pä nytt fåttj

IX, 106,

»S/^-iör^?, cn mr{k år orfaken der til, XI, 182, Se /»*

jeéicr,

»S%^^m angelågenhet och nytta, I, 339» Stycke-arbetes

fordelaktighet vid flågder, at äitadkomma godt gods
och godt köp, bevifes med exemj^e! af Angelika Böfie*

fmidet, I, Z5'3. Om fkott-fpol -fjädrar til band-ilibn-^

quer, et nytt och fördelaktigt pätund, 1, 5^3^ 324/
J>vcn{kt Camel-garn ,

IV, zSo. Nytt päfund at Pråfs
til klädes-fabriker, VII, 218. Växter, nyrtige får fa-
briker, VIII, n» fdrgsrkr ^ Lin^ Silh^ Machi*-^

ner.

Smaragdus Phoffhorans ^ h det famma fom Lys-fpat,
VIII, 171.

Smtäe
;
jåmförelfe emellan en Svinfk och Angelik fmed^

. famt Svånlkt och Angi^likt EötTe-fmide, I, 2fO. Oni
Stäl-ochÄgg-fmide, I, 311. Om Las-fmide, I, 348*

. Om Tyik-Välous-Ofmunds och Latbunds fmidets lkil«

jaktigheter. II, 33. Se *iV^//, Jarn.
§mdllar hörde i luften och i Jorden , XIII, 319.
Smdltproceff^ fe Koppar

^
järn., fmid&,

i'w6r, forfok med Imörs kärnande, VI, 173^, VII, 77,

»iV;;?j utdunftning
,
VIII, .22.4» Snö-eld, et fårdel es me-

teorön, Tom plågar fynas i Norra America, XIH, xj'4*

Se MeteoroL obf.

Socker tilredes 1 America af^ltlkilliga orters och tråds., i

fynnerhet Lönuars faft , Xli, 143. Kan äfvein kokas
af Svånfka Lå^'^^a^'s laka, XV, 232, Socker-vattens
mdunllning, VII, 160. Se Ka/L

»So^/^ brånnes aförten Salicornia, II, i§o. D&%M\måMtl
^
Potalka, VII, 2-89.

Selihmm^^-iljQlk^x ät»s begärligt .af faren ^ XI, 7i.
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af brand Boflcaps tråck, deraf göres Salnliac i^gyp*
ten, XII, 2Ö0.

Spmmål^ fom ej årRi-torr, kan lika fullt förvaras fåror-
nad i mänga ar, om han får ligga i fina agnar, IV, 5-0*

åfven i Sand, XI, .66. Spanmäls Mugafiners angelå-

genhet, och huru de båft inråttas
,
Vi, 186. Infeéter,

fom förtåra och Mmma fpanmäl i Maeafiner, huru de
kunna dödas och otodas

, VII, 47. XIV, 15-9. Span-
mäls handelens lagranhet, fämt angelågenheten och fat-

tet at pröfva fpanmäl til des invärtes godhet och kärn-

rikhet, genom forminikat mäl och vigt tillika, XIV,
224.

S^parivar %\.vxbii^^ VI, I5'3. XIII, 40.

,
Sparris fångars anläggning, Xl, 74.

Spat hos hallar at bota och förekomma, X, 78.

Spsglar af metall til Reflexions Tuber; dertil tyckes hvita

Gnllct vara tjänligt, Xlll, 275-.

Sptca Cehtca ^ en 6rt af förtråffelig kraft i Medicine , hör-

de planteras pä Fjällen, XV, 188.

Spiral -liniers nytta i Architeäure och Mechanik, III, 8,

123.
iV/Jz/^rj- murning , med anmärkningar , 1, 159.

Spol-fjddrar til band-fabriker , af nytt och fördelaktigt på^

fund, 1, 323.
S^riV^^r på byggnings timmer och trå-redfkaper, huru de

kunna förekommas, 1, 165'.

Stadiernas långd hos de gamla Greker och Romare, ijåm-*
|

forelft mot vara rnilar
, X, 244.

|

Sten-rtket^ des ämnen och inledningar , famt nyttan afdc^

ras kännedom, 1, 413. Nyttan af ften-arters känning,

1, 200. Ron oru Serpentin-ftenen i Sahla-grufva, VII,

zi. Sten-arter, fom finnas pä Kinna-fculle, Vlil,

Anmärkningar om Lys-fpat ifrån Garpenbårg, Vill,
|

168. En ften-art, fombrukas vidPorcelins tilverknin- 1

gar iChina, och kallas Petunfe, XIV, 220. Omften-
arters inledning i gemen, och rön om de ftenar, iom
äro järn-haltige, XV, 282. Se Malmer^ Bdrg^ Mi^
neralogie^ lelg-fien*

Sten-kmfvar fundne i Jorden, Xlll, 238. Sicn^kdril at

xhopiima, 1^ 22Q.



Äl^-^ö/ } alt hfad Ibm hérér til veténflcapén öm Stenköh*
griifyor, deras upf6kanda,beärbetningin.ni.

^()^ 2^14
31^ 379v4J'<2>. 11, ^6. Sten-kals grtifva funnen i Ska'
Ae, 11^ 243. Gm Sten-kolÄ floifers ftnpälidQ/ Vm

en Såtés-glrd i Weftér-Gäthländ , des PoKhogd

Stormmti giftig 6tt, både för MSnäifkototh Boåa0i
I, 41. VI5 217. > , ,

.^^

*S#rÄ»^^//^%via Öiler-fl^ Kiifteriia , åf vattnets mmft*
1^ Oinkring Lång^^^ { T^VaUehus

jLahn , förorfakad derat
^ ijön fatt et nytt atlÖDD

SMi^ming! mék \ nörr-boitén, beåriftit til ällä äesom-f
ftandigheter^ IX, 107.

StSU pkinmnelfer vid des tllverkningi 1» 300. åätt aC
härda Itäl til hvarjehanda behof^ IX, 68. Hutu ftäi,
valfar til mynt-verk käiina flipas til ftörftä fiillkomliff-
het efter hardningeh

, 1, 443,
ii-^i^fr

, hvad vid derås hushållning öch téreifcråratmår^
,
kä, 11^ ly, Tankarömen rått handel, L' 5 ^f. ?åm-
förelfe émellari Folk-rikheten i Paris, London., Am-
fterdam, Wien, Köpenhamn och Stockholm

^ XV, 167^
Sulu-fihidci pimirmelfer der-i^id,' III, 138. Htirä For-

märi bör ftållås tit fulu-fihålthingar| X, 184.

Si)afvgl\s:p[(m {vatten, fa vSt medelft oflåkt kalk fofti
kalk-lut, X,^ 142. SvafveHfyra gör jårn rödbfåkt-'
XII, 213. Uplöftr Silfver, men e) Gull, XI?,

<y*«w/affällfäm flcapnäd, III, i^r
Stedjanelii, Des ftora (kadelighét öfVefBaVife^ med ftary

flcåf , XI, 138. Det i Finland öfligä högft fö^dårf^di-
ga fvedjande öch kyttande belkrifvés,^ lil, 286, 280.

. S^Skog: , , , ... , . .
, j

S-verigét Geägraphiika Mfné!
förménes hafva Mtt högre, IV, 33;, 491 IJtfåknin-
gäf om infänafénas äntal i Sfefigé, oéh im åci
med egen våxt katt födsf dem f If M. V? 61. jSmfö-
relfé emellan L«ndt-bruKärenas antal 1 Sverige, faraf
landets r"ymd, IV, 227 SteHges flåtta hushållnings'
I, iSf, 309. IV, 230. Des mångfaldigä toturligå föp*
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. inoncr, om vi kände och rått nyttjade dem. I, Sy. II,

I, 29, famt på mänga flera ftällcn. Svenlka Folkets
fruktfamhet pä barn, i jämfotelfe emot andra Natio-
ners, XV, -171, 248.

Svi»^ botas får dynt med Aiitimonium crudum, II, 25'9.

Kunna födas med torkad Tall-bark, II, 214. De äro
Ihälc efter grås-maltar , och tjänlige at utöda dem, III,

47. De åta garna Ahl46f , hvilkct bör tilredas pä här

bcfkrifvit fått, VIII, 236. De böra aldrig fä is-kall

mat, VIII, 237. Böra aktas för falt, fom år dem et

gift, VIII, 238. Hafva god föda.af et flags hafs-täng,

fom kallas Svin-täng, IX, 189. Äfven ar annan täng,

IX, 190. Svinen nyttjas i America, at utöda Skaller-

ormar, XIV, 66. -

Svingel^ rod, des frön åtas begärligt af Kalkoner, VIII,
78.

S^dng-hiul ^ vid hvad omftåndighetér de åro mer eller

mindre nyttige, med flera underrättelfer derom, III,

116.

<Sy»2/>i^//V och Antipätie hos djuren, I, 129. XIV, 62.

öyfiematijk ordning, oumgångelig i Natural-Hiftorien,

XI, 166.

*y«jf-^i^^r»^r, anmärkning om dem, II, 160. Säg- bla-

ders tänder utfkåras behändigt och väl med et här be-

(krifvit verktyg
,

II, 266. Säg-fpänor (kåmma filket 1

älfverna, XII, 179. Af Säg-fpänor kan göras et groft

Cardus-papper, XII, 237. S^Fattu-verL
y

*^/f»/Äff, hvad vid fådensjfäning bör märkas. I, 93. Huru
utfädet bör förråttas, at man mä ärhälla 4o:de kornet,

I, 3J'5'. Märken til rätta fänings tiden, och»om rätta»

fanings-lättet, 1,^63» Sänings-machiner, 1,474. 11,78,

271. III, 290. yl, 228. A, 296. Förfök med Rä-

f
ens utfäning om fommaren , före den vanliga tiden

,

I^ 146. Förfök at om yären fä v intcr-räg ibland kor-

net, III, 103, 107. Samma förfök , fom pä et annat

ftälle ej velat lyckas, IX, 30. Förfök at fä höft-räg

. om vinteren pl faön, hvilket väl lyckats, XII, 224^ Sc
Åkerbruk,

Sädens förökelfe til 4o:dc kornet. I, 35'4. Huru Rag
liNjr handteras , at han ej mifter af fia bördighet tit ui^få-

i-, \
.

de.



Regijler. 99
' -dé, I, 3^2. Froft-nåtter, huru dc fkada (adcn i Öfter-

och Wcfter-Norrland, medförflag, huru det mi nä-

gorlunda förekommas medelft fkogens undanrodjandc
rundt omkring äkren, famt våderdrags åftadkommande
ofver äkren, lll, 263. XI, 46, 68. Uträkning pä fl-

dens myckna forfpilhiing under bårgningen, A^III, 9.

Huru mänga korn af hvart flags fåd Kunna fä rum i en
kanna, VIII, 24. Allehanda Infeäör, Ibm {kada få-

den pä åkrarna, XI, 180. XII, 61. Se Kagj Könz^
Hafra^ Mays^ Bohvete^ Spanmal ^ Loge.

Sades-Hejfjor , tåqkte och grundade pä ftenar , IV, fö.
Sådes-rénfnings eller kaft-machme, fadan fom brukas

i China, XI, 310. Et nytt påfund at käfta fåd, XIIl^
108. En Riffel, at renfa Gdes-droflen , förr in haa
kaftas, XIII, 304. Se Rior^ Koljor Tro/k 'machi"
fter,

Sades-drlan utkläcker Gökens ägg och föder des ungar,
II, 71.

Sdf^ en fjö-växt
, tjänlig til Tak - täckning i ftället för

halm, VII, 25'o. Är äfveH nyttig til Bolkaps - föder

,

och huru d«n böt dertil planteras och anfas , XIIU 264.

Sdlttng^ ct nyttigt gräs-flag til Bolkags-foder, 111, 147.

T.

Tak; om torf-tak, 1, 149. Spän-ochbräd-tak, I, 151^
' Goda bräd-tak , fom hvarken brinna eller rutna, 1, 15-3.

Jarn-bleks-tak böra ej rödfårgas, utan conferveras båft
'* med liri-ölje fårniffa, hvaruti är blandad kimrök, 1, 78.

Om tak i allmänhet, 1, 15-7. Huru odaferat tak-tegel

kan göras fä varaktigt fom det glaferade , 1, 360. An-
märkningar 6m tak-tegel , 1 , 1

5-8. Om Tak - ftolar på
trä-byggningar, 1, 448. Tak-täckning med Agh, fom

' brukas pä Göthland, 11, i8i. Spän-tak åro ej fä gode
fom bräd-tak, 111, 209. Förmonen af brutna tak fram-r

for de räta, IV, 331. Anmärkning vid brutna tak.

Vill, 291. Skillnad emellan tak-refningen i Frankri-

ke och Sverige, Vill, 300. Tak-ikifFcr , funnen i Hel-
fingland

,
XI, 305-. Sättet at göra ikifFer-tak, XI, 310,

Ga tall.
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T^lly kånnemäfken på den, fom Ir mogen och dugc;ligaft
" til tiinmer^ U 344^ Huru tall-frön fanilas och utta?

^

- -IX, 264,' '
• .

'

^alg^ kv^t JTied anfigtet finörje^^ förekommer köldens
' ävårkart oni Vinteren, 11, 2*?9.

Ue^e-Jkifte i åker oqh äng emellan grannar, bor ej vzx% i

pi^a Utah i ftör-ikift , V:S^ XV, 229.

7^f/: Anmårkningar om tak-tegel^ }, tjS. Hu^u Qgla-
' Terat täfe' tegd kan 'bli U godt lon-i det elafcrade, l^jöa
Slagg teglets nytta til mångahanda bahoT, iX^ 74.
;baftä' leret til T^él-flägeHcr^ Ij iiS^ I^ef-^bräka til

Tegel-flagerier, 11^ 2ti; '
^

' " \

ens brottqt i Jemtland beikrifyes , III, 199,. Xjenr
' n<\§ten-artén§ 201. Finnes "både gra Qch
^f^niltihria-kulle, VIII, ÉtnytiTélg-ilehsbrbtt

I. ultergptni. AV, 23)%

%^nn-malm
, anledning dertil funnen i Finland ^

II, 243*^

ft^iVen i Da^tnpraactiXrM i^?^

Sått at prohera Tenn til des finhet, V, 21 Huru vi-

da det uploie^ afSalt-fyrpr, XI V^ Xy,64. Huru
Tenn {tédas jfrän öiifl

,

' XIV, S- i eleyeras i flo-

res af Zink och Salmliad hVar for fig , X V^' 209.

^erp^ntin^ Svenfk, bvaraf d^n tilredes,i famt om Terr
' pentins ol, ja , 11, zi 3 ' Stirasbiirger och Venqdiik Ter-

Pfym , -XV, \' r •
, :; • 1;

:

'

,

.

T^y-tuffen : huru vida deu kupde våxa oph/ tnfvas i Sve?
_rige, II, Q^, ^

,

Z^liermome^rar^ huru de bl ifvit upfundne, tid c.ftcr^nnan får-
" bättrade ocii nyttjade^ m^djåmforelfeqmqi^n Sven-r

och de nu hrukéliga utlaridik^ y X, ié\. f Sälcrafte

^,^||ytet af jiifter^ Therrpometer, medéift kram fnaojcl;

''lok^^ett yatteh, in^' 171. Ahmårknihg orh Thermo-
tneters "o^fer^ XIV. 'iii. Meteoroi obL

^io^teJmngens eller decinial rakningars nytt^ , III, jj;
^i^^ias fylde med, (^viQ^^^^

'

^jmmer.
, b\\r^ fprickor der pä kunna fårekpmmas ^ I, i

~ KånhetecKen på det båfta^ Ir 343* l^år de^l? WOget^
yii, 16^ • ^ •

-^^^/^ ^ '
•

' ^ ^
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^]Åra\ jätdermed allena beöryka väggar ^ : tak och glankr
år föga^nyttigt, 111, 247. ij ar-vatten bör ej forfpillas,

III, 249, Hurutjårä båft fåftes pä tak, III, 207. Til
tjåru -bränning bör nyttjasjall men ej gran, XV, 96.

"tobak ^ förfok med den Torkiflca , X, 207. Tobaks ör-

tens och rökningens hirtoriä artigt foreftäld, med be«T

ikrifning pä tvånne nya fpeeies af tobak, XIV, 37.

..^ Tobaks -ftj$ilkars nytta at föda fir, XI» 7X.

TöÄfÅaf et flags torf-^ika, VI, 185-.

Trajeäorier y utförlig berättelfe om deras upfinning Och
nytta, IX, 81/ Eln annan afhandling om trajedorier

,

IX, is^
T^ramp-drtft^r ^ dcras verkan,och fördel^ktighet uträknas,

Urdgfirds-rjkotfel; om vixters plantering grundad pä Natu-
ren, hvareft vifesmed utvalda exempeU hurii jord-mo-'
-ner och {låUen böra väljas, famt yattning, värma och
andra omftandigheter fä paffas , fom famma växter /äro

. vane vid , der de växa yildt. I, j . Drif'-båukar , fom
undfå fini värma afängor , med atfkilliga ny^:tiga anmärk-
ningar om drif-bänkar i gemen. I, 2^. Orläkeh hvar-

före unge trän i häftigt äkommandc ftark vinter fryfa

bäft ,: och huru det kan förekommas, genom löfvens
afpläckaride efter hand om höften, ian^n det blir kallt,

I, 94. AniBärknirigar om utländflca frukt-träns och an*

^ dra uin« fortplantering i Sverige, I, 21 z. Påfund at

^ fylla melon-bänkar iTied ringa koftnad , fom dock hälla

I ujämn värma i 8 månader ^ U, i\ f. Huru Spanft Lacritz

l^r .kan planteras i Sverige oc]) uthärda vär^ vintrar , V, 224.
Äfven fa den läckra rot^^^^ kalla yf-

ard-acker^^ V, 243. Huru Korsbärs, Aple, Påron-
, ach gndra ftuckfrän föril blifvit flyttade til Europa ifräu

Aljen^ .och ftdan hit til Sven VL 140. Om Ber-
beris-bulkar och deras Ikötfel

,
X, 61. Underrättelfe

i am Spard$--fångars.aiiläggning, XI, 74. ., Huru Fänkols
. ^^Érön kunna bringas ti} mognad i Sverige-, XIV, 320.

Trddéns älder kan utrönas af deras Saf*ringar, Vll,i 07. Se
,

Mulb^drs-txdn
^
Ek^ B^vrk ^ Tall ^ Gran

^
Pll^ m» m.

Trdjldi(^g^r och tnkrerke i rön bin d^ras förändring i köld
och varma, 1, 30, 435-. Trä-värke, fom infupit til-

G 3 rac-
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. råckcligcn 4f tiägöt Sal fixum, irått^es^j i6eM^ I, -tép
Trå-vcrke, lafom hjul, kärror och annat, förvaras for

röta genoin anftrykning me^ Vitriol ^ vatten,V'v5'l. Trå-
vcrkes, i fynnerhet af furu, läncvariga confervation

för röta, under vattnet, VIII, ^Hg. Jjct blifver ock genom
. famma medel tjänligare til allehanda husgeräd , fpricjccr

.fed^n icke, m m. VIII, ^91.

Tra-hus byggnad; underrattelfer bädcom deras grund-lågg-r

nuig,uptimring,tak-lå^giung och andra omftåiidigheter,at
' hufen mä blifvavaraktige,värme och minft ko|Uamme:åf-
, r^vcn om eld^ttåder, Skorltenar

, bvalf,m. n\. I,i 38. Läm-
^eligt fått at med nya fyUar och underbyggnad bota brift-

.
fåniga hus, I, i^g. Om tak-ltolars uptattniiig pä trå-

byggningar^ I, 448. Sått at befordra tjärans fåltaiide

ivid trå - tak , III^ zo6. Om trå-^hafens confervering

för ma(k och röta, pnom Vjtriol-vattens anftrykriing,

famt hvad vid rödfargningen år at märka, III, Z43.

Vitriol-vatten tjänar och at förekomma tota uuie irura-
men, med fvampar och fuktighet, JU, ^49. Äfver\

at uteftluga vägg-löfs, V, i^86. 7^19. Se Timmer^

^^rdde-^ioky en ört, fom växer på trädes^kfarna, åtesbe^

gårligt af BoiJkapen, m^n gör tnt^l^en tnycket pfmat
kelig

, ^l, röo.

Toff-täky \^ 149. Torf-afka, hvitpch fom Puder,
VI, xSi, jImföreUl? emellan. brin torfs ocii veds nyt-

ta, IX, Tvänne fitgs tdrf, ^ed deras nytta,

XI, 2c6. Torf-moflars nyt^ til brann? kol för ved
. bch^ndra kol, H, ajf, 3,4^, Torf^plog, phvarmed

torf tij behagelig br^dij p^h t|OC^l^k ^enändi^t och fort

fkåres ^ ^uX^
l^roJhniHg^s ^machtKe ^ Pålhems ^ 1/317 Den oriental(ka

FlintTdrögen, }^n, fl. TtQMQgc och trö(k-vagn,
- ?cv, 5^67. ;

^ ^
'

Tuh med mänoi objeÉtiv-glas ^ I, 441. EvleRS påfund

af objeétiv-gias at forckommJ^ ftraUr^tas fpridning afde^
' ras olika brytning, XV, ^97.

Tufvor pä ångar, hvaraf dc förorfakas, I, 197. Huru
. de bå{^ aftkaffas , iSQi |n tuf-plog , V^ U2,

7ä«-
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Utumte-^Jvick^r ^ fom 6pna och ttlflutatigöelfvst, nårdric^i

kat tappas, II, 77.

%våi af ormbunke-a{ka ^ III, Tvål til Bomuls-garr)i|.

blekning, XIII, f?»

Ityagdi alla kroppar åro tyngre vid Polerna, In närmare
iBquator; hvartdre och huru mycket? V, 41* XI, 8.

Tyngdens hutviid- lagar, XI, 9- XV, 84. Cartefiu

hypothcfeom orlaken til Kropparnas tyngd, XIV,
XV, 83, Newtons thcorie om famma fak torklams
kärtcligcn, med bmtteUe af hvad anledning han rakat

^erpän och huru lycklig tillånipning han deraf gjpndt

at férklara de HimmelCka kroppars rorelfer, Ebb och
:flod, m. m. XV, 84.

7^«r^,ct falt-ljå grås, deraf foregifvcs atPotaflcakan bråti-*

nas, II, zio. Nyttig til toda för fvin, IX, 189.

fark^och M4U-kHs ^ fom brukas i Braband, II, iii, Sf
i^tsor. Kohor.

.

v. "

.

l/gnar i Il(or och bad-ftueur, at varma m$d allehanda

eljeft odugeliga åmnen, 11, i i 5* Runda ugnar fördel*

aktigare til Met^ll-fmåltningar ^ åu fyrkantige, V^l,

3. St Kaktl-^ugnar,

Ur \ med pendlar, fom flcola gitika fort i köld ochylr^
ma, I^ 433, Se Pendlar.

Uhramarin-jdrg år e) i elden beftåndig ; XI, 64.

(^/(pr^r/i^^x-7/^rÅ med ^ des förmoner, III, i^d.

Ijterus hos qvinnor, Annvirkningar derom, IV, 31 il

Uttrar^ deras lefnads-art, huru de kunna fångas lefvaqde,

och iqråttas at fånga famt til fin Herrq hembringa fiik
^

XIII, 139'

FäcuurHyOm d^tgffvcs eller ej, X, 84. XV, 83.

FagH^ fä gjord, at håftarnaejkunnadermedfkena, VI, 22j.^

Tröfk-vaen, XV, 268.

Vadson vid Nord-Cap, des belägenhet, XIII, 2z8»

Valk^Urs gnafvoma i Ängland, III, 10.

G 4 Vmjka-



Fém^^p^Ugt barm , ^11, i B f. En ^fuUvåxt dfåftg ^ fédd
med alkntft et lär

5
XI, lö.

f^fff väldl^verkan pä hemtamda djur at förekomma,

Forftm1mgsf64de och döde pä 2f är, med an-^

mårku^ Vill, .^6t

Vsumn \}tdunftnmg^ VII, i, i^. V\% 219. Forminfl^-
ming i Ölkr^^^ ikål medoch mot

/'-åmMitxi^ 33, VIII, 142». IX, 76. X, 73. \sS>*

- XIIv^^9* Sått at måla vatnem häftighet i Strömar,

11^^ irÖ,^ Vatreas fpecifica tyngd emot vin, luft och
i^fl?ick•å!f^^ Syilailaende vatten ofundeat
adcka^ Xi^ Vattnets vårma i brunnar och fjoar

• 'Mr iMordmi-bMe vinter och fommar, XlV,3i7..vattnen

!

wma h^åtix kunehälia ingen kalk^X-.liS.Vattens eld-^fiåc-

ö^aOfdtkritft dk^äs mycket 5 dä det ar. laturerat med.viA
fa falt^f ^ och kan derfore med ilorre fordel brukas vid

tldl^\ii:>r^ XV^ 7, Vatten-handling eller inrättning

at <kyndlWmt och lått framfHatfa vatten vid elds -vädor,

PkMi^^rk\ ihtoHén o)^ vatfu-drifter ,
lli, 74. S^mmä*

' !lheork^ jimförf tncd förföfc ,v^V^ 76. Anmärkningar
' mi rSmior til q^tkrnaif

, 48. ill, Sått at mata
"Vattmi |)åflighet i (iiomar, iU ti.ö*' Ät utron^ oth*

" littål&^^itmets' tryckning pä |)dtt^ii och lidor, 1,

Vattei>^!Mt.brivk^^^^ Och rörliga vårk,.

l^jv öm
,^
öfVerf^ls , broilfals

^
under^f

"'Äk^ tå. M> dms^&öfe och förmoner, 111,^

^ ItBv VittteH-^Mv verkan at ut^^ 167. Otti^

^'gttro-O^lli ll^^ 144,' Se Meichaf^iiJ

ocb brSiia-tötfs lämförelfe, J}^^ 2^1. Ved til kol-

V

W€M(?'^ vimt v|l4t
l^å

0'^^^, 100^^ |5ep Siberin^a,

V4 J"f^ .iij./.. /
, ^ : \

Fel^ rf SM tU l^iiröo-r
^
touke%^ ,i .,fioftus-LåhA-^ IV

*
''f



J^emrijka fjukdom^^ inhemfte och aUmät;ine i America;.
men botas def lätt med' decojhter af viffa orter , XI

,

28b. '

'

Ve,rldeni fyfteme efter Copernici ocbTycho Brahes hypot
thcfer, Al, x^i. Verldens obegripcliga vidd» Xi/x46,
5e Aftron,

f%^^r? utlåndflce jämförde med de Svenlka, VII^ 274.
Vigter inde|te i decimal-delar

,
III, 5-2, De Sycnftg

och Daiifkå vigtcrs nogare jämförelfe, X, 223, Deå
Chiriéfiika vigten, %\q. %% VÅgybalk, -

Y^fmut iiialm funnen i H^lfingl^nd, II, 246. Ov^ ViV
mut upléfe$ i falt-fyror, XlV, 311. X\^6f., ',

'

Fitriol
j

ät(killiga rqn pm natur , generation, GalGlaa?

tjon, oljor, T\i. m. P, 49. IV, 89. jtårnrvitriols ijiytt

taatanfiryka trä-byggnader^ 111, 243 Ät färga Stenhus,

iy^ lé^l. Vitriol vattens ver>^an at balfariaera och för?

vara frän rota, IV, 74- At fqryara trå~yerk<^ , fäfpni

hjul, kärror, rn. m. y^ fi- -
.

f^ag-balkar ^ tU huru ftor noghet 4c kuqna gifva utflag^

pm de årö rått gjorde, V, 222.

f^dd^rlek ^ Meteörot, ohferVatihmr. Märken til hiftun-

dande väderlek, famlade ^f lolar och fjq-fQlk, fom fmi-
nit$ mer éller mindre paliteUge, Y Ii 102. IX, 184
Dylika mäfken, tagne af Fjall-dj^^ flyttning^;: (jch

flyttTföglar , X, 2^0, 93.
'

.

j
.

: . ,

(i^dder-vÅxlings forlkaftaude 1 grufyor, des nådyändighet
ocli huru den ä|*häUe§, i, 45'0.. H, 96.

^
V^ädcryåxhngs

machine päfunn^^n at ftändigt ikaffa friflc liaft emeUgu
Däckeu pä Orlogs-fkep , hvareft ock handlas or^ flora

påfund, fyftande til fanini'4 vigtiga ändainäl. V, 25:1.

f^ader^zl^laji^ ^t qiåt^ des (iyrkji b^4^ i fria i^fien^ öch^

blas-beigar. I, ^ '
'

"

Vdf^cd af Meffing, VIII, 7S>
Vdggar pä ^r^Thus hnru de ma bUfya tite qcb yaraktige,

A^<!r^j5-/r^ at fordrifva. V, 285*. VI5 }% i79* IX^ 195-^

Ydgg-fmeden y fom plägar väggar? befl^rif*

ve$, XV-y lf2. "
'

• / ,

I- . V'^
F^i//, ^ fo^idi^r^QjSa l^r-kofcor pä ^l|:rar, XII^ 214,
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iTir/»^ och k614 , <!es verkan pä trä- ftångerV I, På
hvarjehanda Metaller och trå-llag, I, 429^ 435-.

yaxt^riket^ des åmneii, indehiingar och fyrmerliga nytta
- för niåuni&an, böra val kåniias, 1,416. ^^ Boianikooh
^ trågårdar.

i^it^graftpcps^ Svenft, v yön derom, VII, 181.

Zink-^malm cUer Galn^eja, funneniÖfterdalarna, II, 2^46.

Anmärkningar öfver Zink-malm, fom bevifes vata en
fltrfkifd half-metal, och icke nägon blänning, lamt at

den t^äs ntur Blände, hvilket tinnes mängeftåds i ri-

ket., V, jy. Rön om en redan i jorden funnen Ziak«
blandäd Kopparmalm, hvarutur århällirs en art af mef-
fincs llcgulus

,
VI, 96. Ziivk och jårn kunna ej genom

fmaUning blandas tilfamman
,
XII, 207. Zink och

^

I^Jlckcrblgada icke, utan tynas repellera hvar andra, -

XV, 43. Oin Zinkens förhällande i allahandä (alt-fy-

roi, XV, f^; baniii aqva Reeis, hvaruti Guli år up-

XV, 66. •^••^^•V
'

A.
n

Akerhruk
),

frågor angående åkerbruket ^ fom Academien
^nikar athvar ä fin ort ville befvara, J, 91. IL Ge«
nom hvad medel man kan bringa fin låd tit 4p:de kor«

net^ i, 35-4, Rön om åkerbrukets befrämjaaxie,^ med
ptfädcts och gödfelens vifTa befparinj^. I, 469. Atlkil-

iiga förfök gjorde vid åkerbruket, II, 137. 7\t hölt-

vattnetår Ikadeligt men vär-vattnet nyttigt for Åker och
Äng. II, 216. Om Åkerbrukets beikaffenhet i Pomcrn,
-Mechlenburg och Hoilitein

, V, 125*. Rön och förlök

til Landt-brukets förbättrande
,
VI, 15*9. Omfättetat

bjuka äkeren i Madefjö Socken i Smälen, VIII, 126.

Atfkilliga rön vid åkerbruket , IX, 26. Akerbrnket för-

iumas i Norrige, likafom pä mänga orter i Sverige,

fä i^inge nägon Skogs-pinne är öfrig och fvedjande tilläu

, IX, 200. Aker-refl^kaper bruKelige i Nor-rige ,
IX,

iQi. Plog och andra Aker-redlkaper, gjorde af järn,
• *26i . Om äkerbrtikets tiUtänd i Perno Socken i

. Fin-
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Finland, öch huru det der mycket kundefötbRttfas lätnt

ofruktfam ipark upodlas, XI^ 267. Befkrifning pä tvän-

ne nyttiga Aker^våltar, til kokors fönder-bräkancte pä
ftark Ler-jord, famt åkerns tilredaude til fänings-tiden,

vid infallande torka, XII, ^214. Sattet atbrukaäkeren
i Kråklinge Socken i Nerikc, med anmärkningar, huru
vida det kunde förbättras, XV, ni. Tankiar och mog-
na päminnelfer, huru Åkerbruket kunde mycket uphjcl-

gas i alla Lands-orter, befynnerligen i Skäne, genom
Irnala teg-{kiftens aflkalfande , och äkerens indelning c-

mellan grannar i ftor-ikifte, XV, 229. Förfök vid

kebruket, fom vore pyttige at anltålla
,
XV, 236. Se

Sdd^ Ragf Korn^ Hafra^ Saning^ Godfelj Trfifkning^

^Kajining , Rior. ^
Åkerbär , trifvas ej , om de icke åro tåcktc med fnö långt

Jn pä våren, J, 17.

Alarnas alilring, om de lägga romm, eller födalcfvande
„ungar, XI, 194.

Alands-rot^ växer vild 1 Bohus Län, IV, 112.

Angör ^ de mycket giftigei Sten-kchls grufvorna, I, 379,
II, 9Öi Dylika i Qveckne Koppar-gtutvor i Norrige,
4V^ i 2.9. Sc p^dder-vdxling

^
Dunjier

^ Luft,

Ajke-hag^ med deras verkan vid nägra tilfållcn, IlL 53,

X, iiy. XIV, 77. StMntcorol Obf.

• •

A.

Ågg\ om deras utdunftning, VIII, 225*, Hvaraf de ftun-

dom fä våmjaktig fniak,XI, 106. Et ftort med et min-
dre innefluiit, XII, 75".

^^^-y^2V;^j' härdning
,

I, 514. Sq Stal,

y/V/ivr; Dal-älfvens uprinnclfe och lopp, IV, if. We-
'fter-Norländlla älfverna upräkflus och befkrifvas til de-
ras uprinnelfe, läge, lopp, djup, Itrander, fiik-rikét

och öfriga omilåndigheter , XII, 11

Ang-fkotfei ; hvad dervid är at märka, 1,90. II, 7. Om
orfaken til tufvor pä ängar, h varibland den är en, at

Boficapen fläppes arbeta pä ängarna^ den tid pä aret, när
de äro blöte, 1,297. Om äng-fkötfelen omkring Fah-
lun, III, 28. Medel til magra ängars fårbättring, III,

32. ©m SäUinjs-gräfet, fom år ganfta begärligt f6r

Bo-
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Bdfki{5 ^ tiuru det borde ås pä Ingsr
; 111^ 146; Om

tufvor^ JifflcalFande pä ångar
,

III,' 188. Rön ögH fér-

^ fök ät upptaga åtigar^ och ti! deras upodling nyttja eljeft
' Öbrukelig gödfel, 64. Et nytt päfttnfafTuf-plog^^

! t22. / Om ängars rödjande, ¥, 229.. Rön tid ang-

^-flcotféU VI, 160^ 206. Förfökte medel och litvagar

€1 grås-våxtens befråmja^ide pä ångär, IX, 2Ö. Beråt«

télfe onri fättet at håfda ångarna i Norrige
, IX^ 200.

ijfrönt fått at förbittra fanka ångar eller niyrör genom
litdiknihg och vattnets aftappning,' XI, 49. Om tit

'-fä Möffärs förbättring och upodlin^ til ångar ^ geöörri

fällds påförande
,
XI, 20Ö. Om ångfkötietöti i Ktåk-

^lingé focken, XV, 120, Sé 0^ds, ^ , , , .
,

^her^ et flägs Oft-Iridifké, III, ^02.
^

AtfkilHgé flag^^

^ fbni våxa tildt 1 Penfylvanien X- 72* Ärter, forrt

våxa pä Robinia, eller det Sibérilka Ärte- trädet, ^llif

' 0.

^afy £otti tU ilciftes fjunkä och flyta^ Jtti, jé.

Ode-marker , böra underfökas och befltrifvas
, 11^ 9^.

Ögon-fjUkdöipar^icChirurgie: ,/ ,

otands råraile växter,: II,. .179. farge-grås, I|I, iB,

Pä Ölands Alfvar borde göras förlök med vild-faffransj

Plantering, XV, i88.

i^rter^ fe Botanik^ MedtsindUer ^ FSrgerier^ Grds-jlag^

Trägårds -/koifiI i fäd^ famt ät&illiga* tWvdér deräs egnä

naÄin*

dftér^Sns fcrokning och; belägenhet, lY, 146. iJes Djup,

. IV., 5-0., Des vattens fåltfa, III, f8)% Des vattens vår*~
' ma pä ätÄilliga åy^t MVf ^19. ii^Giograpi^iey häf:










